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OSTCHEM відновлює роботу
двох хімічних підприємств
Актуально

Два підприємства OSTCHEM – ПАТ «Рівнеазот» та Черкаське
ПАТ «АЗОТ» – почали процес пуску виробництв.
– Усі проблемні питання, які перешкоджали роботі наших підприємств, вирішені, – заявив перший заступник Генерального
директора OSTCHEM Олег Кікта. –Газ, що належить підприємствам, розблоковано, газопостачання виробництв відновлено.
Працівники Черкаського «Азоту» приступили до пускових
операцій технологічного обладнання. Вироблені мінеральні добрива будуть «з коліс» відвантажувати українським аграріям для
проведення польових робіт.
Детальніше на 2 стор.

Інвестиції в розвиток кадрів
Комісія ПАТ «АЗОТ» на чолі із заступником Голови Правління, Технічним директором Віктором Олійниченком затвердила списки працівників і дітей виробничників, які навчатимуться
у вузах чи технікумах за рахунок підприємства. У 2015 – 2016
навчальному році, згідно з тристоронніми угодами (товариствонавчальний заклад-працівник), 50% вартості навчання підприємство сплачуватиме 32 студентам. Ще два студенти отримали
право на 100% компенсацію за високу успішність. Таку традицію
підготовки кадрів на «Азоті» було відроджено у 2011 році за ініціативи головного акціонера Дмитра Фірташа.
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Продукцію
2
стор.
«Азоту»
визнали кращою
Рідкі комплексні добрива (КАС), які виробляє ПАТ «АЗОТ», перемогли в номінації
«Товари виробничо-технічного призначення»
регіонального конкурсу «Черкаська якість».
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ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM
відновлює виробництво
мінеральних добрив
Черкаський «Азот», що входить до холдингу OSTCHEM, почав процес пуску виробництва після вимушеного простою,
який тривав майже чотири місяці. Виробіток мінеральних добрив буде відновлено в усіх технологічних цехах підприємства.
– Нам вдалося врегулювати
всі фінансові питання з боргами наших компаній перед ДК
«Газ України» та НАК «Нафтогаз України». Сторонами підписано 16 мирових угод, борги
конвертовані на прийнятних
умовах, а суди, затвердивши
відповідні мирові угоди, підтвердили їхню легальність, –
заявив перший заступник Генерального директора OSTCHEM
Олег Кікта. – Це означає, що
взаємини заводів OSTCHEM
з ДК «Газ України» та НАК
«Нафтогаз України» врегульовані.
Минулої п’ятниці «Черкасигаз» і «Черкаситрансгаз» спільно зі службами «Азоту» зняли
заглушки й відновили газопостачання. Цього ж дня на підприємстві розпочалися пускові
операції.
– Протягом 8-9 діб, згідно
з розробленим графіком, на
максимальному навантаженні
запрацюють виробництва аміаку, слабкої азотної кислоти,
аміачної селітри, карбаміду та
рідких комплексних добрив,
– коментує Голова Правління
ПАТ «АЗОТ» Віталій Скляров.

Цехи з виробництва аміаку пускаються першими
– Готову продукцію відвантажуватимемо споживачам «з
коліс», адже нині триває сезон
підживлення ґрунту й посіву
озимих зернових культур.
За прогнозами OSTCHEM,
у 2015 і 2016 роках обсяг споживання азотних добрив українським агросектором складе
близько 0,8 – 0,9 млн. тонн на
рік, з яких 30% використається
під час осінньої посівної.
– Цього року, як і в попередніх, ми гарантуємо, що

всі платоспроможні заявки на
поставку мінеральних добрив
будуть виконані на 100%. Уже
зараз укладаються контракти
на весняну посівну 2016 року,
– підкреслив Олег Кікта.
Період тимчасового простою
виробництва колектив Черкаського «Азоту» використав по максимуму. В усіх технологічних
цехах пройшли капітальні ремонти. Основні організаційнотехнічні заходи спрямовувалися насамперед на відновлення

ресурсу обладнання і забезпечення його ефективної роботи,
що дозволить підприємству
напрацьовувати продукцію й
виконувати свої зобов’язання
перед сільгоспвиробниками.
– Економічна активність
підприємства позитивно позначиться на житті міста й
Черкаської області в цілому.
Нарешті нормально зможуть
функціонувати ті підприємства, які залежали від нашої
роботи, зокрема це стосується
«Черкасигазу» та «Черкаситрансгазу». До бюджету в більшому обсязі надходитимуть
податки й відрахування. Також ми матимемо ресурси для
реалізації започаткованих соціальних проектів, – зауважує
Віталій Скляров.
Пускові операції нині тривають і на «Рівнеазоті». Ще
два підприємства холдингу
OSTCHEM – ПАТ «Концерн
Стирол» та ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот», як
зазначив Олег Кікта, зможуть
відновити роботу лише після
закінчення АТО й створення
безпечних умов праці.
Власн. інформ.

Черкаський «Азот» переміг
у регіональному конкурсі якості
Карбамідо-аміачна суміш (КАС) виробництва ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM здобула перемогу в номінації «Товари виробничо-технічного призначення» конкурсу «Черкаська якість»,
який є регіональним етапом національного конкурсу «100 кращих товарів України».
Високий рівень конкурентоспроможності та якості азотівського КАСу засвідчують обсяги
його реалізації. Особливий ажіотаж спостерігається в сезон,
коли сільськогосподарські виробники активно закупляють
міндобрива.
– Кожного року попит на
рідкі комплексні добрива зростає на внутрішньому ринку в

рази, що пояснюється їхньою
універсальністю й високою
технологічністю. Якщо за сезон осінь – весна 2005 – 2006
року ми відвантажили вітчизняним споживачам 892 тонни
КАСу, то за відповідний період 2014 – 2015 року – вже 277
тисяч тонн, – коментує комерційний директор ПАТ «АЗОТ»
Андрій Коваленко. – Наразі

«Азот» залишається єдиним
виробником КАС в країні,
якщо не враховувати наявність
на ринку продукції, виготовленої кустарним способом. Звичайно такі постачальники не
можуть гарантувати належну
якість добрив. Натомість наш
продукт визнаний у світі.
Максим Батир,
фото автора
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ЖИТТЄВО ВАЖЛИВИЙ
ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА
цех К-3 завжди в роботі
Незалежно від того, працює виробництво на повну потужність чи простоює, цех розділення повітря К-3 ПАТ «АЗОТ»
OSTCHEM завантажений цілодобово і завжди, адже виробляє ряд життєво необхідних для цехів продуктів, що використовуються ними для підтримання пожежної безпеки, попередження псування обладнання та готової продукції.
Безперебійну роботу цеху
забезпечують три технологічні
нитки, які почергово працюють та проходять планові капітальні ремонти. Цього року
були відремонтовані блок розділення повітря Кж-2 №2 та
установка низького тиску КА-5.
Виробництво ж продукції на сьогодні забезпечує блок Кж-2 №1.
– Навіть у період зупинки
підприємство споживає до 2
тисяч кубічних метрів газоподібного азоту на годину –
основного нашого продукту,
що використовується цехами
для продувки обладнання, забезпечення вибухобезпеки та
протипожежної безпеки всіх хімічних процесів, – розповідає
заступник начальника цеху К-3
Валерій Молчанов. – Життєво
необхідним є й надходження в
цехи так званого «кіповського»

сухого повітря, яке подається
на всі прилади КВПіА, що особливо важливо взимку, коли є
небезпека утворення конденсату. Забезпечуємо також постійну подачу в мережу підприємства технологічного повітря.
Виробляє цех К-3 і товарну
продукцію – рідкий кисень. На
сьогодні завантаженість установки розділення повітря Кж-2
№1 дозволяє виробляти близько 25 тонн рідкого кисню на
добу. Вся вироблена продукція
відвантажується споживачам.
Як зазначив Валерій Молчанов, після пуску виробничих
цехів підприємства, додатково
буде введена в роботу установка КА-5. Робота двох технологічних ниток дозволить цеху
виробити необхідний для підприємства об’єм газоподібного азоту – 7 тис. м3/год. Крім

Апаратник В.Скорик та майстер зміни №2 М.Бурлака
того, КА-5 вироблятиме газо- велику кількість рідкого азоту.
подібний кисень, що вико- Його замовляють косметичні
ристовується в технологічному салони і медичні заклади міста.
Наталія Бакалова,
процесі цехами з виробництва
фото автора
карбаміду М-2 та М-6, та не-

Структурні підрозділи товариства
готові до роботи в зимовий період
Комплексні заходи з підготовки підприємства до роботи в осінньо-зимовий період інтенсивно реалізовувалися в
усіх структурних підрозділах ПАТ «АЗОТ». Внутрішня перевірка, яку провели фахівці виробничого відділу, засвідчила
готовність товариства до опалювального сезону 2015 – 2016 рр.
Серед традиційних сезонних робіт з підготовки до опалювального сезону – ревізія
запірної арматури на вузлах
уведення
теплофікаційної
води, промивка системи опалення, заміна окремих дільниць трубопроводів у цехах,
усунення дефектів, виявлених
під час проведення гідравлічних випробувань.
– Після закінчення опалювального сезону та завершення ремонтних робіт
гідравлічні
випробування
пройшли і на міжцехових
комунікаціях. Також цього- Старший майстер ЦЗП
річ у структурних підрозділах А.С.Чоповський та ізолювальбуло відремонтовано паро- ник В.М.Ірклієнко в цеху А-3

супутники – лінії обігріву всіх
технологічних
комунікацій.
У районі виробництва іонообмінних смол проведено реконструкцію
трубопроводу
теплофікаційної води, зокрема змінено його розв’язку,
– зазначає інженер-енергетик
виробничого відділу Світлана
Мартинюк. – Щоб зменшити
втрати пару в осінньо-зимовий
період, спеціалісти цеху захисних покриттів замінили ще
й теплоізоляцію в цехах та на
міжцехових комунікаціях.
Крім того, як розповів начальник котельного цеху Микола Хома, ремонтні служби цеху,
спеціалісти УКР і ЦЗП влітку

виконали роботи, які дозволяють забезпечити безперебійну подачу технологічного
пару для виробничих цехів, а
також теплофікаційної води
для опалення всіх корпусів
товариства. Насамперед було
проведено ремонт котлів №2
і №3.
Нині в структурних підрозділах Черкаського «Азоту»
продовжується ремонт покрівлі
та заміна дверних блоків. Починаючи з квітня, покрівлю
вже оновлено в цехах М-9,
М-6, М-2, УКР, ВПіПК, ЦГД,
ХВО тощо.
Максим Батир,
фото автора
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АГЕНТСТВО МОДЕРНІЗАЦІЇ
УКРАЇНИ ПРЕДСТАВЛЯЄ
ПЛАН РЕФОРМ

На початку березня 2015 року Агентство Модернізації України (АМУ) оголосило, що представить програму реформ
для України після 200 днів своєї роботи. Як і планувалось, сьогодні АМУ презентує власну «Програму Модернізації
України». Це свого роду звіт, який містить аналітику та рекомендації, а також низку прикладів проектів-«маяків».

Президент АМУ Міхаель
Шпінделеггер наголосив: «За
допомогою цієї програми реформ для України ми хотіли
допомогти країні встати на
ноги, щоб вона знову була на
рівних з Європою».
Програма охоплює сім різних робочих напрямів, кожен з

ротьба з корупцією» та «Економіка», відповідно); Отто
Депенхойер – німецький професор права («Конституційна
реформа»); Кен Макдональд
– Королівський адвокат, колишній генеральний прокурор
(«Верховенство права»); Міхаель Шпінделеггер – колишній
віце-канцлер і міністр фінансів
Австрії («Фінансовий сектор
і податки»); Пол Вогт та Ілля
Ємець – медичні експерти і
директори інститутів («Охорона здоров’я»). Агентство представляє 24 проекти-«маяки»
– це конкретні пропозиції з
модернізації України, які пояких очолює відомий фахівець винні бути втілені відповідно
зі сфери науки або політики. до рекомендацій керівників
Очолюють робочі напрями: семи робочих напрямів.
Гюнтер Ферхойген – колишній
віце-президент Європейської
ЧОТИРИ ЕТАПИ ПРОЦЕСУ
Комісії («Інтеграція з ЄС»);
колишні
прем’єр-міністри
Відтепер «Програма МоПольщі – Влодзімеж Чимоше- дернізації України» засновуєтьвич і Вальдемар Павляк («Бо- ся на таких чотирьох головних

етапах. По-перше, програма
реформ вже була представлена ініціаторам проекту, а саме
двом українським соціальним
партнерам: Федерації роботодавців (ФРУ) і Федерації
профспілок України (ФПУ).
Це означає, що перший крок
до реалізації проекту вже було
зроблено. По-друге, програма
реформ буде завчасно представлена європейським установам і, зокрема, Європейській Комісії на декілька днів
чи навіть тижнів. По-третє, ця
програма також буде обговорюватися з певними європейськими країнами. І, наостанок,
будуть проводитися жваві дискусії з Національною радою
реформ України, про що вже
було домовлено на зустрічі з
представниками Адміністрації
Президента України, які відповідають за впровадження
реформ.
Джерело: amukraine.org

FIRTASH Foundation проведе
конкурс для молодих художників
Фонд Дмитра та Лади Фірташ Firtash Foundation та лондонська галерея Саатчі оголосили старт першого відкритого
конкурсу UK/raine для молодих художників з України та Великобританії з призовим фондом 75 000 фунтів стерлінгів.
У конкурсі UK/raine може
взяти участь будь-який художник у віці від 18 до 35 років з
України, а також той, хто проживає, працює, навчається на
курсі бакалаврату чи магістратури у Великобританії, або народився в одній з цих країн.
Конкурс UK/raine проводиться в рамках щорічного фестивалю Дні України у
Великобританії за фінансової підтримки благодійного
фонду Firtash Foundation і
партнерства з відомою лондонською галереєю сучасного
мистецтва Саатчі.

Художники зможуть надсилати свої роботи на сайт
галереї Саатчі для участі в одній з п’яти категорій: інсталяція, нові медіа (включаючи
відео і фотографію), живопис,
скульптура, стріт-арт. Тридцять
кращих художників (6 в кожній
категорії) отримають можливість продемонструвати свої
роботи на виставці в галереї Саатчі, під яку буде відведено цілий поверх.Триватиме вона з 24
листопада по 3 січня 2016 року.
Переможця у кожній категорії, а також головного переможця конкурсу обере між-

народна комісія. На окремому
відкритому голосуванні буде
визначено ще одного номінанта. Всіх переможців оголосять
на закритому передпоказі виставки 23 листопада 2015 року.
Грошовий приз переможця у
кожній категорії складе 10 000
фунтів стерлінгів, а головний
приз – 20 000 фунтів стерлінгів.
Переможець відкритого голосування отримає 5000 фунтів
на витрати, пов’язані з виробництвом нових робіт, проектів
або майбутніх виставок.
Джерело: dmitryfirtash.com

Довідка
UK/raine — це перший
відкритий конкурс для всіх
художників-початківців з
України та Великої Британії у віці до 35 років. Мета
конкурсу — знайти і підтримати найбільш обдаровану
мистецьку молодь, у тому
числі студентів бакалаврату
та магістратури, які проживають і працюють в Україні
та Великобританії, а також
для тих, хто народжений у
цих країнах.
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новини підприємств OSTCHEM

СЕВЕРОДОНЕЦКИЙ «АЗОТ»
завершает оптимизацию
схемы электроснабжения
Реализация масштабного проекта по оптимизации схемы электроснабжения между подстанциями №3 и №78 близка к завершению. К концу июля были выполнены все подготовительные мероприятия. Так, сотрудники РСЦ установили
металлоконструкции для эстакад, а бригада цеха электроснабжения занималась кровельными работами на объекте.
С окончанием монтажа
эстакад к выполнению своей
части проекта приступил коллектив
электромонтажного
участка цеха централизованного ремонта электрооборудования, которому следовало
провести по уже подготовленной трассе протяженностью
более одного километра шесть
параллельно идущих кабелей,
рассчитанных на номинальное
напряжение 6 кВ.
– Мероприятия по прокладке кабеля условно можно разделить на три части,
– отмечает мастер по ремонту
электромонтажного
участка
ЦЦРЭО Артем Котовенко. –
Сначала мы провели кабель
до определенного места от
подстанции №3, после чего
организовали
аналогичные
операции навстречу – то есть
в направлении от подстанции
№78. По окончании нашей работы сотрудники ЦЭС устано-

Работы по прокладке кабеля
вят специальные соединительные муфты.
К мероприятиям были привлечены около 20 сотрудников
электромонтажного
участка.
По их словам, сложность состояла, прежде всего, в протяженности трассы, длине и
большом диаметре кабелей.

Практически все работы
электрики выполняли на высоте
от 3 до 6 м, прокладывая кабель
при помощи автовышек, лесов,
а также собственноручно изготовленных приспособлений.
– Проект заинтересовал не
только ожидаемым экономическим эффектом, – говорит
мастер по ремонту электромонтажного участка ЦЦРЭО
Иван Степанов, – а и своей новизной. Ведь при монтаже мы
не раз высказывали и выслушивали разнообразные предложения по выбору маршрута
кабеля. Задания с творческим
подходом всегда приходятся
по душе.
Напомним, что оптимизация схемы электроснабжения
между двумя подстанциями
позволит не только равномерно распределить нагрузку сети
объединения, но и переключить питание подстанции №78
от внешнего источника на

«Рівнеазот» організував
творче дозвілля для дітей
ПАТ «Рівнеазот» OSTCHEM організувало творче дозвілля для понад 650 дітей рівнян у
13 колективах художньої самодіяльності. У Палаці культури та спорту «Хімік», який є структурним підрозділом підприємства, стартував новий навчальний рік.
Усі
проекти
соціальної
корпоративної роботи ПАТ
«Рівнеазот» проходять відповідно до соціальної політики
OSTCHEM, яка визначається ініціативами засновника та
власника групи компаній Group
DF Дмитра Фірташа.
Зокрема і цьогоріч після
літньої перерви 13 гуртків та
художніх колективів продовжать свою роботу з юними рівнянами, турбуючись про їхнє
змістовне дозвілля.
– Ми підтримуємо юні
таланти і всіляко сприяємо

їхньому творчому розвитку,
організовуючи для них якісне,
цікаве дозвілля. Близько 100
працівників Палацу культури та спорту працюватимуть
цього року над тим, аби діти
працівників нашого підприємства та жителів мікрорайону
«Ювілейний» мали гарний відпочинок, комфортні аудиторії
та повністю могли реалізувати
свій творчий потенціал відповідно до власних вподобань,
– каже Голова правління ПАТ
«Рівнеазот» Михайло Заблуда.
Джерело: azot.rv.ua

подстанцию внутри предприятия. Это приведет к переходу
с достаточно высокого тарифа
для 2-го класса на тариф для
1-го класса напряжения для
промышленных потребителей,
что позволит Северодонецкому «Азоту» получать электроэнергию значительно дешевле
и, как следствие, ежемесячно
экономить на потреблении
данного энергоресурса.
Источник: azot.lg.ua

Модернізація

Ремонтні роботи
в цеху Аміаку-1
ПАТ «Рівнеазот»
Масштабні ремонтні роботи тривають на дільниці
виробництва аміачної води в
цеху Аміаку-1.
Тут планують демонтувати незадіяне у виробництві
обладнання, підготувати виробничий майданчик біля
корпусу до покриття бетоном, переоблаштувати трубопроводи оборотної води,
аміачної води, хімічно очищеної води, трубопроводи
пари та конденсату.
– Обсяг робіт значний,
тому окрім працівників цеху
Аміаку-1 у ремонтах задіяні три бригади управління
ремонтно-монтажних робіт,
бригада РБЦ, чимало одиниць спецтехніки: автовишки, крани та екскаватори,
– розповідає начальник цеху
Ам-1 Віктор Паламарчук. –
На проммайданчику також
працює гідромолот, яким
розбивають залишки старих
фундаментів. Заплановані
роботи дозволять не лише
звільнити територію корпусу, а й покращити умови праці працівників дільниці.
Джерело: azot.rv.ua
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Ефективна робота систем
вентиляції – СПРАВА РУК
УНІВЕРСАЛЬНИХ ФАХІВЦІВ

Колектив Черкаського «Азоту» нараховує тисячі висококласних спеціалістів, завдяки яким увесь виробничий механізм
здатний ефективно та продуктивно функціонувати. Зокрема, єдність технологічного й робочого ритму на підприємстві
регулярно підтримують ремонтники різного профілю, які дбають про справність хімічного обладнання та навіть забезпечують позитивний повітряний баланс у структурних підрозділах товариства.

Колектив дільниці з ремонту внутрішньоцехових комунікацій: О.М.Буряк, Т.О.Олексієнко, І.І.Вінник,
В.Г.Зозуля, Ф.Є.Барилко, В.М.Космина, О.В.Сухенко, М.М.Бойко, В.П.Вашкевич, К.М.Савченко
На будь-якому промисловому підприємстві система
вентиляції є однією з найважливіших інженерних мереж для
належної організації трудового
процесу й режиму. Чистоту повітряного середовища, що відповідає гігієнічним і технічним
вимогам, на ПАТ «АЗОТ» забезпечують 18 спеціалістів дільниці
з ремонту внутрішньоцехових
комунікацій, яка в 90-х роках
увійшла до складу управління
капітальних ремонтів. Напевно,
саме за вміння філігранно працювати із листовим металом
їх і називають на підприємстві
«жерстяниками».
Найдосвідченіший
серед
працівників дільниці – слюсар-ремонтник, бригадир Олександр Буряк, який трудиться на
підприємстві з 1968 року. Про
його майстерність свідчать
численні відзнаки й подяки,
про талант мудрого наставника – колектив, якому під силу
виконання будь-якого поставленого завдання.
– Кожен із нас пройшов
хорошу школу завдяки Олександру Мартіяновичу. Під його
чітким керівництвом ми від-

точували професійні навички
й зростали як спеціалісти, –
розповідає слюсар-ремонтник,
бригадир Віктор Космина. –
Щоб навчитися досконало виконувати нашу роботу, потрібен час. При виготовленні тих
же повітропроводів, фасонних
частин і деталей вентсистем
враховуються
різноманітні
параметри. Крім того, тут знадобляться вміння розмічати й
креслити, вираховувати кути й
радіуси поворотів тощо.
До
спектру
основних
обов’язків працівників дільниці
з ремонту внутрішньоцехових
комунікацій входить контроль,
перевірка, ремонт вентиляційних установок. Комплекс цих
робіт проводиться як у виробничих, так і побутових приміщеннях підприємства. Якщо за
виготовлення і монтаж нових
повітропроводів відповідають
чоловіки, то аналітичними
розрахунками, які передують
цим роботам, займається жіноча половина колективу.
– За допомогою спеціальних приладів ми проводимо
заміри, щоб з’ясувати відповідність нових повітропроводів

проектним параметрам та вирахувати їхню продуктивність.
Крім того, щороку, згідно з графіком, ми перевіряємо ефективність всіх вентиляційних
систем на підприємстві, проводимо їхню паспортизацію,
– говорить слюсар-ремонтник,
бригадир Галина Бугайчук.
Повітропроводи в структурних підрозділах замінюють
залежно від того, наскільки
вони ушкоджені корозією. Зараз такі роботи проходять у
цехах К-1, К-5 і РБЦ. Після
цього спеціалісти дільниці на
чолі з майстром Олександром
Сухенком перейдуть на виробництво карбаміду в цех М-6,
де необхідно доукомплектувати припливну вентиляцію для
осушки вагонів, проект якої
розробили інженери ПКВ.
Нову систему було змонтовано
так, щоб через калорифер подавалося тепле повітря. Завдяки цьому тут можна буде осушувати одночасно до чотирьох
вагонів. Подібна установка вже
функціонує в цеху М-2.
– Значний обсяг робіт ми
вже виконали в центральній
лабораторії підприємства, на

насосній станції 4А та в цеху
ОПСВ. Насамперед змонтували там нові повітропроводи,
залежно від різновиду вентиляції – природна чи штучна –
встановили дефлектори й вентилятори. Торік працювали над
сучасним проектом вентиляції
в їдальні на виробництві капролактаму. Якщо ви бачили,
вона частково відкрита, тому
виготовлення й монтаж проходили з урахуванням естетичних
параметрів. Нова установка
повинна була гармонійно поєднатися з інтер’єром закладу
громадського харчування, –
розповідає начальник дільниці
Федір Барилко.
Окрім ремонту вентиляційних систем, «жерстяники»
задіяні й в інших роботах. Як
зазначив заступник начальника
УКР Георгій Цвелодуб, у період
капремонтів вони так само, як
і інші фахівці управління, беруть активну участь в ремонті
технологічного
обладнання
в усіх виробничих цехах підприємства. Також обшивають
оцинкованим металом окремі
елементи дитячих майданчиків
і спортивних тренажерів, які
виготовляє колектив котельно-мідницько-зварювальної
дільниці.
Долучаються фахівці й до
втілення різних соціальних
проектів. Зокрема, вони оновили вентиляцію в душових
кімнатах азотівських гуртожитків, відремонтували відливи
в підшефній школі №10 та ін.
Завдяки «золотим» рукам бригади Віктора Космини засяяли і куполи храмів у Нечаївці
та Думанцях. Такий широкий
спектр складних і відповідальних завдань, які доручають
«жерстяникам», засвідчує універсальність цього колективу й
високу кваліфікацію кожного
працівника.
Максим Батир,
фото автора
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ХІМІКИ ДОПОМОГЛИ
КЛУБУ ЮНИХ МОРЯКІВ
підняти з води корабель

ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM допоміг підняти з Дніпра на сушу навчальний корабель Черкаського Клубу Юних Моряків «Ярославець», що потребує капітального ремонту. 23 вересня судно вперше за багато років було підняте на сушу для проведення ремонтних робіт. Цю складну операцію виконав багатотоннажний кран «LIEBHERR» Черкаського «Азоту». Корабель
підняли в повітря і встановили на спеціальні кіль-блоки.

Віталій Леонідович Скляров
Навчальний
корабель
«Ярославець» служив тренувальною базою для вихованців
Клубу Юних Моряків з 1978
року, але більше як 10-ть років
тому вийшов з ладу і потребував термінового ремонту. Для
підняття з води 23-тонного корабля потрібна була спеціальна
багатотоннажна техніка, яка є
лише на Черкаському «Азоті».
– Ми відгукнулися на прохання департаменту освіти та
Клубу Юних Моряків і надали свій кран для підняття
навчального корабля. До нас
часто звертаються з подібними

проханнями. За роки експлуатації цього крану було виконано чимало підйомних робіт
на різних висотних об’єктах,
зокрема встановлено куполи
та хрести на більш ніж двох десятках храмів не лише на Черкащині, а і в інших областях.
Сьогоднішня подія – ще одна
нагода зробити добру справу,
– розповів Голова Правління
ПАТ «АЗОТ» Віталій Скляров.
– Адже після ремонту корабля,
його зможуть нарешті використовувати для практичного
навчання вихованців Клубу
Юних Моряків, з яких, я переконаний, виростуть майбутні
капітани.
На сьогодні в Клубі Юних
Моряків займаються 225 маленьких черкащан. Не маючи
власного судна, його вихованці
проходили практику на кораблях в Севастополі, але після
окупації Криму втратили й цю
можливість.
– П’ятнадцять років тому
«Ярославець» ходив аж до Херсону, піднімалися на ньому й
до Канева та Києва. Потім зламався двигун, підгнив корпус і
Клуб міг його використовувати
лише як навчальний посібник.
Сьогодні в нас з’явилася на-

дія, що матимемо нарешті своє
судно для повноцінних практичних занять вихованців. Ми
дуже вдячні депутатам міської
ради від ПАТ «АЗОТ» та самому підприємству, завдяки яким
ця справа зрушила з мертвої
точки, – зазначив директор
Клубу Юних Моряків Владислав Підгірський.
Судно потребує заміни
металевої обшивки, яка має
серйозні дефекти, дерев’яної
частини корпусу, капітального
ремонту або заміни двигуна. За
попередніми оцінками на ре-

монт «Ярославця» потрібно не
менше 300 тис. грн. Як розповів депутат Черкаської міської
ради, директор департаменту
з якості ПАТ «АЗОТ» Іван Сухарьков, цього року міськрада
виділила з міського бюджету
117 тисяч гривень для початку ремонтних робіт. Завдання
депутатського корпусу наступного скликання – знайти
можливість виділити решту
коштів, аби завершити розпочату справу.
Наталія Бакалова,
фото автора

Навчальний корабель «Ярославець» готовий до ремонту

Допомога місту від ПАТ «АЗОТ» у цифрах і фактах
Стратегія розвитку ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM нерозривно пов’язана з розвитком Черкас. Підприємство реалізує в місті
низку соціальних проектів. Особлива увага приділяється дітям.
ОСВІТА

МЕДИЦИНА

КУЛЬТУРА

• підприємство взяло
під шефство 10 черкаських шкіл, допомагаючи
їм з ремонтами, придбанням апаратури, проведенням різноманітних
спортивних і культурних заходів;
• у підшефних школах і в різних мікрорайонах міста встановлено 19 комплектів ігрового та спортивного обладнання
власного виробництва.

• завдяки «Азоту» в
2012 році в обласній дитячій лікарні відкрився
центр реабілітації дітей
із захворюваннями ЦНС.
Гордість центру – унікальний робот-тренажер «Локомат» швейцарської фірми Hocoma, який повертає маленьким пацієнтам радість руху;
• в дитячій поліклініці №2 підприємство оснастило інгаляторій.

• справжнім центром дитячої творчості
був і залишається ПК
«Дружба народів» Черкаського «Азоту». Нині тут
працюють 7 танцювальних ансамблів та вокальна студія, в яких
навчається близько 700 дітей;
• у 2012 році в капремонт і реконструкцію Палацу та площі навколо нього
було вкладено 52 мільйони гривень.
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АЗОТІВЦІ ЗБИРАЮТЬ
КРИШЕЧКИ, ЩОБ
ДОПОМОГТИ ВОЇНАМ АТО

Працівники ПАТ «АЗОТ» підтримали всеукраїнську акцію зі збору кришечок від пластикових пляшок. Зібраний пластик організатори акції здаватимуть заводам-переробникам.
Виручені кошти вони спрямують на допомогу пораненим воїнам АТО.
Про цю акцію ми повідомляли в одному з попередніх
номерів «Черкаського Азоту».
Дізнавшись, що вона проходить
в Черкасах, працівниці бухгалтерії товариства вирішили
зробити і свій внесок у загальну
справу, а щоб долучити до збору
колег – поставили в себе на поверсі контейнер. Досить швидко
назбиралася чимала кількість
кришечок, які днями активісти
планують передати в офіс УК
«Партнер» – саме туди волонтери звозять кришечки зі всіх
пунктів збору.
У Черкасах координування
благодійної акції взяли на себе
ГО «Психологія і спорт» та ініціативна група «Діємо разом».
– Черкащани відгукнулися і акція стрімко шириться містом. Зокрема, до збору
кришечок долучилися школи, – розповідає директор ГО
«Психологія і спорт» Валентин
Михалко. – Незабаром будемо
Реклама

У бухгалтерії і кришечки збирають, і колег до акції залучають
здавати першу партію. Зараз
шукаємо переробника, який
запропонує найвищу ціну. Гроші будуть перераховані на лікування Дмитра Бодрієнка, який
проходив службу в батальйоні
«Черкаси». Він отримав поранення під Волновахою, а нині

перебуває в Одеському госпіталі та потребує термінової допомоги.
Нагадаємо, що в рамках акції можна здавати чисті кришечки будь-якого розміру від будьяких харчових продуктів.
Наталія Бакалова

Подяка
Волонтерська ініціативна група «Азоту» «Україна
понад усе» продовжує екіпірувати працівників підприємства або їхніх рідних, яких
було мобілізовано до зони
проведення АТО. Нещодавно
активісти передали 3000 грн.
машиністу насосних установок цеху ВПіПК Лідії Жомір.
Її син Кирило зараз проходить бойове злагодження на
Чернігівщині.
– Самостійно зібрати сина було б фінансово
складно. У військовій частині йому видали «голу» форму.
Берці не витримали й місяця.
Прикро визнавати цей факт,
але одягати українську армію
продовжують звичайні громадяни, – говорить Лідія
Степанівна. – Я надзвичайно
вдячна небайдужим азотівцям, які взяли на себе таку
відповідальну і почесну місію.
Власн. інформ.
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вибори

ХІМІКИ БЕРУТЬ НА СЕБЕ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА
РОЗВИТОК МІСТА

Політика ПАТ «АЗОТ» орієнтована не лише на розвиток підприємства, але й міста. Завдяки активній діяльності хіміків
у Черкасах уже втілено чимало житлово-комунальних, медичних, екологічних, культурно-освітніх та спортивних проектів.
Щоб примножити кількість добрих справ і мати ефективний вплив на зміну рівня життя в рідному місті, команда азотівців
йде на вибори до місцевих рад, які відбудуться 25 жовтня.
До міської ради балотуватимуться 8 кандидатів від підприємства: директор департаменту з якості Іван Сухарьков,
начальник залізничного цеху Максим Скорик, начальник цеху ВПіПК Олександр Сандецький, головний електрик Ігор
Кривошеєв, заступник начальника відділу маркетингу Олександр Жмурко, начальник адміністративно-господарчого
відділу Григорій Кузьменко, начальник економічного бюро УКР Олександр Панченко та майстер дільниці лінійних
мереж цеху зв’язку Юрій Харламов.

– Колектив нашого підприємства завжди приділяв і
продовжує приділяти значну
увагу програмам соціального
розвитку Черкас. Ми так само
живемо в цьому місті, їздимо
тими ж дорогами, наші діти
ходять до тих же шкіл і дитячих
садочків... І мені приємно, що
завдяки активній громадській
позиції працівників «Азоту»
і нашому представництву в
міській раді, сьогодні вирішуються нагальні проблеми,
які хвилюють багатьох містян.
Враховуючи попередній позитивний досвід, команда підприємства знову візьме участь

у виборах, – зазначає Голова
Правління ПАТ «АЗОТ» Віталій
Скляров. – Ми не маємо політичних амбіцій і не звикли до
популізму. Основна наша мета
– налагодити тісний тристоронній зв’язок між містом, бізнесом і громадою, а також мати
вплив на соціально-економічний розвиток регіону.
Ключові пункти програми
команди азотівців – реформа
медичної допомоги, яка передбачає докорінну реконструкцію
лікарні швидкої допомоги і створення фонду для фінансування
лікарні, та кардинальна зміна в
підході до поточного ремонту до-

ріг, більше 45% яких перебувають в критичному стані. Щодо
другого положення, пропонується насамперед зміна способу утримання доріг – платити
потрібно за дорогу без ям, а не
за ремонт ям на дорогах. Також
кандидати акцентують увагу на
необхідності запровадження
різних заходів із прибирання
міста, які успішно апробовані в інших обласних центрах,
зокрема в Харкові. Ще один
екологічний пункт програми –
реконструкція системи очистки
води таким чином, щоб у кожного черкащанина вдома з крана
текла чиста питна вода.

Начальник цеху ВПіПК Олександр Сандецький:
– В країні розпочалося реформування ринку житлових послуг. 1 липня 2016 року набуде чинності закон, який зруйнує
монополію СУБів. Мешканці багатоквартирних будинків отримають змогу самостійно регулювати тарифну сітку і визначати
обсяг послуг з утримання будинків та прибудинкових територій.
Спільно з командою ми сприятимемо й допомагатимемо жителям мікрорайонів у створенні ОСББ. Також треба буде налагодити їхню співпрацю з мерією у вирішенні низки важливих
питань. Зокрема це стосується впровадження технологій енергозбереження, ремонту ліфтів і даху тощо.

Заступник начальника відділу маркетингу
Олександр Жмурко:
– Актуальною проблемою в Черкасах залишається низький
рівень працевлаштування молоді. Далеко не всі випускники
вузів знаходять своє місце на ринку праці. Як наслідок, спостерігаємо «відтік мізків» – кваліфіковані фахівці залишають рідне
місто й виїжджають до Києва або за кордон. З такою міграцією
потрібно боротися. Ми повинні працювати над створенням робочих місць шляхом консолідації роботодавців, міських коштів
та ресурсів центру зайнятості. Влада має запропонувати молоді
достойну альтернативу, адже хто тоді розбудовуватиме місто?!

Директор департаменту
з якості Іван Сухарьков:
– Сьогодні потребують
відновлення
муніципальні будівлі – міські школи
та дитячі садки. В окремих
навчальних закладах давно
слід капітально відремонтувати санвузли, замінити
вентиляцію, провести термомодернізацію
будівель
та ін. Поточні ремонти повинні проводитися не за
батьківські, а за бюджетні
кошти. Це абсолютно реально. Нещодавно у рамках
програми
соціально-економічного розвитку міста з
бюджету було виділено півмільйона гривень для проведення ремонтних робіт у
загальноосвітній школі №13
та дитячому садочку №60,
розташованих у мікрорайоні «Дніпровський», інтереси якого я представляю в
міськраді. До кінця року в
чотирьох групах садочку
буде замінено вікна. У школі
ми відремонтуємо покрівлю
та замінимо вікна в актовому залі.
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ПУСК КОЖНОГО ЦЕХУ
НА «АЗОТІ» ПРИНОСИВ
У ДУШУ СПРАВЖНЄ СВЯТО

У Віктора Григоровича Скоромного та Романа Герасимовича Гриціва завжди приємні спомини про початок трудової
діяльності на Черкаському «Азоті». І як запевняють обоє, пуск кожного нового структурного підрозділу приносив у їхню
душу свято і почуття виробничої перемоги.

Віктор Григорович Скоромний
Зі спогадів колишнього начальника
ремонтно-механічного цеху, ветерана праці ПАТ
«АЗОТ» Віктора Григоровича
Скоромного:
«Коли у 1964 році я вперше
потрапив на Черкаський завод
азотних добрив, ремонтно-механічний цех був уже в строю.
Саме у його стінах виконувалися більшість замовлень пускових цехів. Без перебільшення – у РМЦ вирішувалася доля
майбутнього
підприємства.
Кожного дня тут бував директор Іван Кирилович Білошапка. Він особисто контролював, скільки зроблено за добу
запасних частин, арматури,
оснастки. Вся продукція негайно відправлялася монтажним бригадам.
Ось у такій ситуації я, вчорашній випускник Одеського політехнічного інституту,
прийняв пост майстра з виготовлення нестандартного обладнання для аміачних виробництв. Потім був призначений
інженером-конструктором
і
навіть деякий час очолював
проектне бюро.
В подальшому кар’єра робила повороти то в один, то в
інший бік: призначався заступником начальника цеху,
начальником дільниці з ремонту арматури, потім знову

заступником начальника цеху.
В 1987 році вийшов наказ про
моє призначення начальником
ремонтно-механічного
цеху.
Пропрацював на цій посаді
п’ятнадцять років, аж поки не
передав її нинішньому керівнику Владиславу Геннадійовичу Петрову. Він з цеху мене
«не відпустив» і призначив
своїм заступником… Це втретє за увесь мій період трудової
діяльності в акціонерному товаристві. Втім, я давно переконався, що справа не в тому,
яка в тебе посада, а в тому, що
ти вмієш робити і як.
У цьому плані взірцем для
мене завжди був Іван Кирилович Білошапка, який після
директорського поста працював на різних виробничих ділянках, віддаючи свій досвід
і знання для розвитку рідного
Черкаського «Азоту».
Зі спогадів колишнього начальника цеху М-1, нині начальника бюро ПКВ Романа
Герасимовича Гриціва:
«На Черкаський завод азотних добрив ми приїхали разом
з дружиною після закінчення
Львівського політехнічного інституту. Це сталося влітку 1965
року, тобто підприємство вже
виробляло продукцію і тривав

непростий період його подальшої розбудови та становлення.
Перше моє призначення було
у цех конверсії. Очолював його
Леонід Гаврилович Новожилов, а технологом була Євдокія
Давидівна Базіна. Проти нинішніх масштабів цех був невеликий. Такими ж невеликими
були й інші цехи, які входили
до однієї технологічної нитки.

Роман Герасимович Гриців
Проте найбільше, що тоді вражало, це велика скупченість
людей. Інколи адмінкорпус, де
ми знаходились, нагадував собою стадіон перед футбольним
матчем. Майбутні колективи
складалися в основному з тих

На виробництві в цеху М-1 (виведений з дії в 1990 році)

же людей, які зводили цехи і
монтували обладнання, а також випускників шкіл, яких
приваблювала значимість професії хіміка. Ядром цих колективів були, звичайно, фахівці з
досвідом роботи, які приїхали
за викликом з інших заводів.
Вимоги до персоналу були досить високими. Той же апаратник повинен був знати не лише
свої виробничі обов’язки, а
й мати набір знань на рівні
найнижчого розряду слюсаря
КВПіА, машиніста компресора, лаборанта. Щоб зайняти те
чи інше робоче місце, людина
під час екзамену зобов’язана
була ґрунтовно відповісти як
мінімум на 60-70 запитань. Я
вже не кажу про начальника
зміни, який повинен був володіти сумою знань майже на рівні начальника цеху. І не лише
володіти, а й приймати відповідні рішення у разі відсутності
керівництва цеху.
Протягом подальшої трудової діяльності я «пройшов» усі
аміаки, вводив у дію цехи А-3,
А-4, А-5. Жодний пуск не був
схожий один на одного. Втім,
щось спільне у них було. Коли
найважчі дні залишались позаду, коли обладнання починало
працювати у визначеному режимі, коли склади приймали
перші тонни продукції, тоді
приходило справжнє свято
душі.
Потім у моєму професійному житті відбувся різкий
поворот. Мене призначили начальником цеху М-1. Я відразу
відчув різницю між двома виробництвами як у характері самої роботи, так і в ставленні до
виконання обов’язків. За роки
діяльності мені приємно зазначити, що моє рідне підприємство стало своєрідним трампліном професійної кар’єри для
багатьох черкаських хіміків.
Дехто поїхав на споріднені заводи директорами».
Підготувала Ніна Гошуренко
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поштова скринька

Цікава подорож в музейне
царство Переяслава
В один із чудових осінніх днів ветерани праці Благодійного фонду ПАТ «АЗОТ» побували в серці княжої та козацької
України – музеї під відкритим небом, що в Переяслав-Хмельницькому. З цим містом, літопис про яке датований 907
роком, пов’язана перша згадка слова «Україна» і знаменита Переяславська рада 1654 року.

Ветерани праці БФ ПАТ «АЗОТ» у Переяслав-Хмельницькому
У Переяславі-Хмельницькому найбільша кількість музеїв.
Їх аж 27. Григорій Сковорода, Тарас Шевченко, святий
князь Гліб, Шолом-Алейхем,
практично всі гетьмани – вже
цього переліку досить, щоб
зрозуміти значущість Переяслава в українській історії та
культурі. На 25-ти гектарній
площі експлуатуються безцінні скарби столичного рівня:

11 церковних споруд, 16 млинів, зібрання давньої кам’яної
скульптури, стародрукованих
видань (близько 10 тисяч),
колекція козацького періоду,
ікони ХVІІІ-ХХ століть тощо.
Тут розкинувся прекрасний парк
з гаями, озерами та луками, в
який гармонійно вписані всі споруди – старовинні церкви, млини, музеї, сільські будиночки
з городами і квітниками. Дуже

Спортивне свято
для дітей

важливо те, що тут, як сказала
ветеран праці ПАТ «АЗОТ» Євгенія Досужа, панує справжній
дух українського села, а в одній
із хат їй навіть запахло дитинством. А кожна хата в музеї має
свою долю, свою історію і, звичайно, своїх родичів.
– Особливою гордістю Переяслава, і ми це відчули, є
Музей Заповіту Тараса Шевченка, бо саме в цьому місті
поет написав 10 найкращих
своїх творів. За Тарасовими
описами у 60-х роках ХХ століття облаштовували цей унікальний музей. Кобзар мешкав
у будиночку свого приятеля, де
згодом проживав і натхненник
створення Музею народної архітектури та побуту Середньої
Наддніпрянщини
Михайло
Сікорський. Перший у своєму
роді в Україні музей під відкритим небом – це його дітище, де
всі експонати представлені в
оригіналі, – ділиться враженнями Євгенія Іванівна.
Ветерани праці також мали
змогу ознайомитися з побутом
різних верств населення, захо-

З поштової
скриньки

З нагоди Дня фізичної культури і спорту на майданчику біля гуртожитку, що по вулиці
Калініна, 43, пройшло спортивне свято для дітей. Організували його самі мешканці гуртожитку та члени КЛБ «Ритм».
Змагання пройшли серед
команд старшої групи дітей.
Їх провів спортивний ентузіаст
Максим Панченко. В цей день
була створена і команда молодшої групи (капітан Настя
Бойчук). Голова клубу любителів бігу «Ритм», ветеран праці
Черкаського «Азоту» Юрій Воробйов провів з ними бесіду на
тему здорового способу життя
та про користь заняття спортом.
Діти змагалися в бігові на 20
метрів, переміщалися на перекладних стійках, стрибали в
парі на одній нозі, віджимали-

ся тощо. Найбільш спритні були
нагороджені грамотами, сувенірами від спорткомплексу ПАТ
«АЗОТ», значками та спортивною літературою. А на завершення заходу всіх учасників
пригощали різними смаколиками: млинцями, морозивом
та солодкими напоями.
Для людей старшого покоління вкрай важливо підтримувати активних дітей, спрямовувати їх до занять спортом.
Адже спорт – це життя.
Ганна Воробйова,
ветеран праці ПАТ «АЗОТ

дили в хати гончара, столяра,
олійника… Екскурсоводи так
тепло розповідали про кожний
об’єкт, що день, проведений в
музеї під відкритим небом пролетів непомітно, залишивши
в їхніх душах заряд позитиву і
вдячності за збережені цінності українського народу.
Ніна Гошуренко,
фото Валерія Досужого

Цікаво

Закохатися
на «Інтері»

Популярне в 90-х роках
романтичне шоу «Кохання з
першого погляду» повернулося
на телеканал «Інтер» у новому форматі, але з незмінними
правилами гри: симпатії героїв повинні співпасти і в такому
разі на пару чекає головний
приз – романтична подорож.
Керівник Inter Media
Group Ганна Безлюдна так
прокоментувала старт проекту: «Слоган нового сезону – «Любов врятує світ».
Ми хочемо дати глядачам
розуміння, що вони не одні
і поруч є люди, яким вони
не байдужі. «Інтер» – універсальний телеканал, розрахований насамперед на
дорослу аудиторію. Думаю,
нашому глядачеві буде цікавий формат, який подорослішав разом з ними».
Власн. інформ.
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АЛЕРГІЮ НА ПИЛОК
РОСЛИН СЛІД ЛІКУВАТИ
ПІЗНЬОЇ ОСЕНІ ТА ВЗИМКУ

Дедалі більша кількість людей відчувають на собі прояви полінозу – алергії на пилок рослин, що дає про себе знати
від початку цвітіння дерев до середини осені. Така алергічна реакція може виникнути в будь-кого, незалежно від віку чи
інших факторів і якщо вчасно не звернутися до лікаря-алерголога, її прояви можуть з кожним роком посилюватися або
навіть спровокувати бронхіальну астму.
Чимало людей, які страждають на цей вид алергії, й серед
азотівців.
– Вперше я відчув прояви
полінозу 10 років тому, коли
мені було лише 16-ть. Поїхав
до Києва навесні, коли там
цвіли каштани і тополі, почав
чхати, з’явилися неприємні
відчуття в горлі, думав, що це
застуда, – розповідає працівник
ПАТ «АЗОТ» Олександр. – Пізніше зрозумів, що це алергія.
Спочатку вона проявлялася
лише на тополиний пух, потім і на інші подразники. Зараз
мені здається, що я реагую на
всі рослини. Відчуваю прояви
алергії – нежить, кон’юнктивіт,
набряки дихальних шляхів, кашель – протягом всього теплого періоду року. І лише взимку
настає полегшення. До всього
цього додалася алергія на про-

дукти харчування. Нещодавно
з’їв персик і вкрився багряними плямами.
Відкладаючи візит до лікаря,
чоловік перепробував практично
всі протиалергічні препарати. І
якщо спочатку допомагав навіть звичайний діазолін, зараз
доводиться приймати гормональні препарати, які також не
завжди дієві.
Як розповіла цеховий терапевт медико-санітарної частини ПАТ «АЗОТ» Оксана
Григор’єва, цього року відчутне
загострення полінозу в хворих
було навесні, коли цвіли тополі, та в кінці серпня на початку
вересня – час масового цвітіння амброзії та полину. Щодня з
цією проблемою до терапевтів
і ЛОРа медсанчастини зверталися по кілька людей. Причому в багатьох ця хвороба про-

Якщо у вас поліноз:

– краще не перебувати на вулиці з 5 до 11 години ранку –
пік «викиду» рослинами пилку;
– за можливості не виходьте з дому в сухі вітряні дні;
– не сушіть білизну на вулиці: на неї осідає пилок;
– щодня робіть вологе прибирання;
– приймайте душ 2 рази на день;
– після повернення з вулиці намагайтеся відразу вимити
волосся, прополоскати горло, промити ніс.

Цеховий терапевт МСЧ
Оксана Григор’єва
явилася вперше і її сприймали
за грип чи застуду.
– Зазвичай на початковому етапі симптоми полінозу
легко знімаються. Хворому
достатньо скористатися протиалергічним спреєм чи пігулками. Якщо прояви хвороби
серйозніші,
призначаються
також протизапальні засоби.
У тяжких випадках доводиться
застосовувати ін’єкції антигістамінних препаратів, – розповідає Оксана Сергіївна. –
Проте, таким чином ми лише
знімаємо гострі симптоми,
полегшуючи людині життя.
Лікування ж самої хвороби має
проводити лікар-алерголог.
Специфічне лікування полінозу можна пройти в Черкаській
обласній лікарні, де є алергологічне відділення. Його спеціалісти проводять прийом пацієнтів в обласній поліклініці.
Як зазначила завідувач алергологічного відділення Черкаської
обласної лікарні Наталія Гармаш, спочатку потрібно звернутися до терапевта чи ЛОРа
за місцем проживання, пройти
загальноклінічні обстеження й
отримати направлення на консультацію алерголога.
– Діагностику та лікування полінозу слід починати

пізньої осені чи взимку, коли
немає проявів хвороби. Лікар
призначає алергологічне обстеження, що включає проведення шкірного тестування
з алергенами пилку рослин,
лабораторних аналізів тощо,
– розповідає Наталія Гармаш.
– Після цього, залежно від результату обстеження, призначають курс алергоспецифічної
імунотерапії (АСІТ) алергеном, який є причиною полінозу. Наприклад, якщо це алергія
на пилок амброзії, пацієнтові
призначають препарат з цієї
рослини у вигляді драже або
ін’єкцій. У результаті такого
лікування в людини зменшується чутливість слизових на
пилок рослини та відповідно
зменшуються клінічні прояви
хвороби. А найголовніше – лікування запобігає виникненню бронхіальної астми.
Цікаво, що в продуктах можуть міститися ті ж алергени,
що і в пилку рослин. Так, у разі
алергії на амброзію, забороняється вживати мед, халву,
соняшникове насіння, соняшникову олію, диню, кавун,
персики, банани, трав’яні збори або чаї з ромашкою, нагідками чи м’ятою.
– Я пояснюю своїм пацієнтам: якщо ви з’їдаєте декілька
скибочок кавуна або дині, ви
з’їдаєте кущик амброзії, тобто
підсилюєте прояви алергії, –
зазначила Наталія Степанівна.
Сьогодні алергію називають
хворобою століття. Напевне
немає жодної людини, в якої
хоча б один раз у житті вона не
виникла.
Лікарі наголошують: алергію
можна і потрібно зупинити на
початковому етапі й у подальшому контролювати її прояви.
Але робити це слід чітко за рекомендаціями лікарів.
Підготувала
Наталія Бакалова
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туристичні маршрути

Вручення іменних конвертів нащадкам

будуть невід’ємною частиною
мого родоводу. Я й досі зберігаю
його безцінні листи, які дихають
мудрістю. Вони для мене – ціла
епоха.
Урочисту зустріч нащадків у
хейлунцзянському військовому окрузі відкрив віце-губернатор провінції Хейлунцзянь
Сунь Яо, який в свою чергу
запросив до слова племінницю генерал-лейтенанта Кузьми
Дерев’янка Ларису Трохименко (саме Кузьма Миколайович
від імені Радянського Союзу
на лінкорі «Міссурі» 2 вересня
1945 року підписував Акт капітуляції Японії. Ім’я 41-річ-

жімо, в Харбіні до цього часу їх
називають «довге пальто». Таке
враження справили на місцевих китайців добротні шинелі
червоноармійців.
Після завершення виступів розпочалася церемонія
вручення нащадкам іменних
поштових конвертів на честь
пам’яті про їхніх славетних
предків. Багато хто із учасників ювілейної зустрічі вклав у ці
конверти найщиріші побажання миру і відіслав адресатам у
різні куточки світу. Незабутню
згадку про себе цей день залишив на спільній фотосвітлині,
зібравши всіх учасників зустрічі.

ХАРБІН – МІСТО ПАМ’ЯТІ
ТА ДОБРИХ ТРАДИЦІЙ
Моє п’ятиденне перебування в адміністративному центрі провінції Хейлунцзянь – місті
Харбіні на початку календарної осені залишило по собі незабутній спомин на довгі-предовгі роки. Бо коли ще випаде така чудова нагода побувати в далекому і загадковому Китаї?!
Та чи й випаде? А нагода й справді була для мене несподіваною. Але про все по порядку.
На початку вересня в багатьох країнах, в тому числі і в
Китайській Народній Республіці, відзначали 70-ту річницю Перемоги в Другій світовій
війні. В рамках цієї величної
дати в місті Харбіні відбулася
зустріч нащадків воєначальників Червоної армії СРСР і Північно-Східної антияпонської
об’єднаної армії Китаю, які
брали участь у війні за визволення Північно-Східного Китаю від японських загарбників.
Українську делегацію на чолі з
керівником міжнародного благодійного фонду «Співдружність
націй» Валентиною Ушаковою
представляли нащадки маршала Родіона Малиновського (двоюрідний правнук Євген
Малиновський), генерал-лейтенантів Кузьми Дерев’янка
(племінниця Лариса Трохименко), Івана Безуглого (онук Віктор Безуглий), Василя Бойка
(правнука Олена Златкевич),
генерал-майора Луки Басанця
(онука Тетяна Гонж). Представляти свого двоюрідного прадіда, генерал-лейтенанта Федора
Івановича Шевченка, який з
1943-го по 1945-й роки був начальником штабу 2-го Далекосхідного фронту, велика честь
випала мені. Завдячую його
мужності й світлій пам’яті! На
жаль, мені не довелося знати
рідних дідів Гаврила та Василя,
а тому Федір Іванович замі-

нив їх, що для мене було вкрай
важливо. Більше того, авторитет його імені довжиною від
простого селянського сина до
генерал-лейтенанта серед моїх
ровесників був неабиякий.
Все своє життя він присвятив
військовому обов’язку, а коли
вийшов у відставку й оселився в
Києві, то моє перше знайомство
зі столицею України відбулося
саме завдяки Федору Івановичу. Вже в семирічному віці я
побувала в Києво-Печерській
лаврі, оскільки «мій генерал»
мешкав поблизу цієї святині.
Часто він приїжджав і в рідне
село Тубільці. Багато розповідав мені про моїх дідів, про
багатьох родичів, яких я не
знала, але вони завжди були і

ного генерал-лейтенанта стало
відомим на весь світ); дочку
політичного комісара шостого
корпусу Північно-Східної антияпонської об’єднаної армії,
головного командира другої
армійської групи, члена Північно-Східного комітету КПК,
командира Північно-Східної
Народної армії самооборони
Харбіна Чжан Чжою; правнука
маршала Олександра Василевського, головнокомандуючого
радянськими військами на Далекому Сході, – Андрія Василевського та інших. В кожному
виступі звучали слова глибокого пошанування народному подвигу. Старше покоління
Китаю з особливою теплотою
згадує радянських воїнів. Ска-

Зі співробітниками Музею загиблим героям

Покладання квітів
Глибоке враження справило
на мене відвідання Музею загиблим героям, де в діорамах,
офіційних документах вшановується історичний вклад
китайського народу в світову антифашистську війну. На
думку видатних особистостей,
«…лише Китай міг врятувати
ситуацію в роки Другої світової війни і витримати супротив
японським агресорам». Особливу допомогу Китайській
Народній Республіці надали
війська Радянської армії, країни-союзники. І в цьому незаперечна роль наших славетних
українців.
У рамках офіційних заходів
мені вдалося помітити красу і
велич архітектурних ансамблів
Харбіну, його унікальні квіткові
композиції та відчути дружелюбність харбінців. Про це читайте на 16-й сторінці.
Ніна Гошуренко
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

* День пам’яті жертв Бабиного Яру. 29 – 30 вересня 1941 року в окупованому
німцями Києві було проведено перший масовий розстріл євреїв у Бабиному Яру.

Необхідно: чотири цибулини, три
яйця, 1 ст. л. сметани, 1 ч. л. соди, сіль,
неповна склянка манки, олія.
Приготування: цибулю покришити
як на суп, додати яйця, сметану, сіль,
соду і манку, розмішати і смажити, як
млинці, викладаючи ложкою на розігріту сковорідку.

Квасоля по-закарпатськи
Приготування: 500 г квасолі замочити у воді на ніч, потім зварити у підсоленій воді. Свинину (500 г) шматочками
підсмажити з цибулею (100 г), додати
томатний соус і змішати із квасолею.
Залити м’ясним бульйоном і тушити до
готовності. Сіль і перець – за смаком.
Ірина Ткаченко, м. Черкаси

Народилися такі особистості:
Кіндрат Рилєєв – поет, декабрист. У 1817 – 1820 рр. жив на Слобідській Україні,
бував у Києві, знав українську мову, вивчав історію України. Автор творів на українську тему: дума «Богдан Хмельницький», поеми «Войнаровський», «Наливайко»; Іван
Карпенко-Карий – видатний український драматург, актор, режисер, театральний діяч.
Автор драматичних творів «Наймичка», комедій «Мартин Боруля», «Сто тисяч», драм
«Безталанна», «Бурлака» та інших; Михайло Грушевський – український історик і політичний діяч, голова Центральної Ради у 1917 – 1919 рр. Засновник і голова Українського наукового товариства; Микола Островський – радянський письменник. Автор
роману «Як гартувалася сталь» (про події громадянської війни та відбудову народного
господарства в Україні). Уродженець села Вілія на Волині; Андрій Шевченко – український футболіст. Володар «Золотого м’яча» 2004 р., 5-разовий чемпіон України, чемпіон Італії 2004 р., володар Кубка чемпіонів 2003 р. з «Міланом». Герой України (2004).
Цей день в історії позначений такими подіями:
1885 рік. У Брекпулі почали ходити перші в Англії електричні трамваї.
1897 рік. На сцені столичного театру «Олімпо» в Буенос-Айресі (Аргентина) відбулася прем’єра спектаклю «Креольський суд», в якому вперше виконано танець, що
нині відомий в усьому світі як «танго».
1983 рік. Відбувся перший політ літака Ан-74 київського КБ ім. Антонова.
1988 рік. Нобелівська премія миру присуджена миротворчим силам ООН.
Іменини у Віктора, Дорофія, Йосипа та Людмили.

Поетичні «Сходи»
ВОЛОДИМИРА КОВАЛЬЧУКА
Нещодавно у видавництві Юлії Чабаненко вийшла книга старшого майстра цеху К-5 ПАТ «АЗОТ» Володимира Ковальчука під назвою «Сходи». Її головним лейтмотивом є романтичні поривання ліричного героя, його пошуки кохання
й ризик в ім’я благородної справи.
Не менш гучне звучання має й громадянський мотив. У кожному рядку – любов автора
до рідної землі, переживання за її долю та віра в краще майбутнє. Цими почуттями Володимир Ковальчук намагається збагатити й душі читачів – шанувальників поетичного слова.
Збірка «Сходи» – це своєрідний творчий звіт насамперед самому собі. Адже 14 вересня Володимиру Петровичу Ковальчуку виповнилося почесних 60 років. Щиро вітаємо його з ювілеєм і бажаємо незборимої наснаги як у творчості, так і в житті!
Поліські луки і ліси,
Озера, ріки і поля…
Не знає більшої краси
Дитинства босого земля.

Мої думки щодня, щомиті
Летять до рідної оселі…
Очі волошками у житі
Мами щасливі і веселі…

Я пам’ятаю, як лелеки
Над хатою гніздо звели…
І хоч тепер вони далеко,
Та у мене птахи були.

* * *
В один потік не ступиш двічі,
Так бережи ти кожну мить,
Не трать життя даремно свічі –
Його уже не повторить.

Де ловив рибу, брав ліщину,
Де пас корів, качок, гусей,
Де мою рідну Батьківщину
Люблю у світі над усе.

Володимир Ковальчук,
старший майстер зміни цеху К-5
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вітання
НЕХОЦУ Сергія Васильовича – апаратБОРОВИКА В’ячеслава Петровича –
ника гідрування цеху К-4 із 45-річчям.
апаратника цеху А-5 із 30-річчям.
ОСЛЯК Людмилу Миколаївну – апаратДЬЯЧКОВА Володимира Івановича –
ника повітроподілу цеху К-3 із 50-річчям.
старшого майстра цеху А-5 із 55-річчям.

З 25-річчям трудового стажу!

О!

ЄМ
ВІТА

З ювілеєм!
СТЕЦЮРУ Юрія Михайловича – старшого майстра виробничої дільниці цеху
К-1 із 25-річчям.
ІВАНОВУ Валентину Михайлівну – комірника адміністративно-господарського
відділу із 65-річчям.
ДІДЕНКО Ніну Іванівну – сторожа змінного цеху І-1 із 55-річчям.
ПЛАХОТНЮКА Дмитра Вікторовича –
покрівельника
ремонтно-будівельного
цеху із 30-річчям.
ТРОКАЯ Євгена Костянтиновича –
електрозварника управління капітальних
ремонтів із 45-річчям.
РАЦА Юрія Володимировича – слюсаря-ремонтника цеху централізованого ремонту із 50-річчям.
ДЬОМУ Олега Вікторовича – слюсаряремонтника змінного цеху М-9 із 45-річчям.
МАРИЛЯК Олену Едуардівну – сестру
медичну медико-санітарної частини із
25-річчям.
ЛИТВИНЕНКА Костянтина Григоровича – слюсаря КВПіА цеху контрольновимірювальних приладів і автоматики із
40-річчям.
КАЛЮЖНОГО Сергія Дорофійовича –
слюсаря КВПіА цеху М-7 із 55-річчям.
ЧЕРНОДУБРАВСЬКОГО Владислава
Володимировича – водія автотранспортного цеху із 50-річчям.
БІБІКА Петра Михайловича – слюсаря
КВПіА цеху А-3 із 55-річчям.
МІЩЕНКА Миколу Володимировича –
тракториста автотранспортного цеху із
50-річчям.
АКСЬОНОВА Олександра Вікторовича
– апаратника випарювання цеху М-6 із
30-річчям.
ФІАЛКУ Олександра Павловича –
електромонтера цеху електропостачання
із 30-річчям.
ГЕРАЩЕНКА Миколу Івановича – фрезерувальника РМЦ із 55-річчям.
ТРОЯНА Євгена Анатолійовича – слюсаря-ремонтника управління капітальних
ремонтів із 45-річчям.
БРОВКО Наталію Олексіївну – кранівника РМЦ із 55-річчям.
СКУБУ Людмилу Іванівну – прибиральницю центральної лабораторії із 55-річчям.

ШИЛО Раїсу Іванівну – контролера якості продукції і технологічного процесу ЦВТК.

Нехай роки вам ніколи не затьмарюють радість і повноту буття. На щастя,
на здоров’я, на благополуччя і сонячних променів ласку нехай будуть багатими
ваші долі. Нехай здійсняться усі ваші заповітні мрії як в особистому, так і професійному житті, а будь-які повороти долі завжди відкривають перед вами
лише нові обрії майбутніх перспектив.

Визначні ювілеї працівників «Азоту»

Сергій Калініченко –
ровесник
Черкаського «Азоту»
У тринадцятий день вересня золоту осінь життя святкував машиніст котлів котельного цеху Сергій Петрович Калініченко, який уже майже 25 років
трудиться на Черкаському «Азоті».

Сергій Петрович Калініченко
Сергій Петрович по своїй натурі перебуває в постійному пошуку кращого
в житті. Пройшов великий трудовий
шлях, починаючи із заводу «Хімреактив», де працював токарем, слюсарем
механозбірних робіт. А в травні 1991 року
за переводом перейшов на Черкаський
«Азот» у цех А-5 спочатку апаратником
очищення газу, а з 1993 року – апаратником синтезу. У 1997 році перейшов у цех
М-8 машиністом фасувально-пакувальних машин. Без відриву від виробництва
закінчив Дніпродзержинський хімікотехнологічний технікум за фахом техніктехнолог.

Із серпня 2001 року його трудова діяльність пов’язана з котельним цехом, де
по теперішній час працює машиністом
котлів.
Постійно займається самоосвітою.
Досконало вивчив комп’ютер, працює
із «Photoshop». Народившись під знаком
зодіаку Діва, Сергій Петрович є творчою,
талановитою особистістю. Краса ЦПУ
котельного цеху – чотири великих акваріуми – створені його руками. Вдома також є акваріум. Сергій Петрович любить
розводити квіти, облаштував прекрасний зимовий сад на балконі.
Бере найактивнішу участь у громадському житті цеху. Навчає молодь
професійним навичкам, грамотний
наставник, чуйний, надійний колега й
товариш.
У 1984 році створив сім’ю. Кохана
дружина Павлина Василівна працює на
підприємстві у колективі бухгалтерії
(група розрахунків). Яскравим результатом їх почуттів є діти: син Євгеній та
донька Олена. Рід Калініченко продовжується, народились онуки Сергій та Денис. Сергій Петрович обожнює їх, його
участь у вихованні невід’ємна.
Сумлінна багаторічна праця Сергія
Петровича Калініченка цього року з нагоди Дня хіміка оцінена грамотою ПАТ
«АЗОТ».
Щиросердно вітаємо Сергія Петровича у продовження золоторіччя. Зичимо життєвого натхнення, щастя,
здоров’я та щедрих удач!
Колектив котельного цеху

Біля телевежі «Дракон»

Харбінська телевежа

Велич Софійського собору

У Харбіні є свій
Софійський собор
та пішохідний Арбат
Харбін дивував мене на кожному кроці. Особливо, коли йшла пішохідним Арбатом до набережної річки Сунгарі. Фешенебельні висотки,
червоні дахи, унікальні скульптури із зелені...
не побували на телевежі «Дракон», ви
багато чого втратили. Мені пощастило
пережити це незабутнє враження і побачити панораму всього міста з висоти
300 метрів. Загальна ж висота телевежі
становить 336 метрів. У світі це друга за
висотою телевежа і перша в Азії. Посмакувати найрізноманітнішими делікатесами китайської кухні в одному з елітних
ресторанів, розташованих на телевежі, –
це вершина всіх мрій!

Найцікавішим місцем у Харбні є Софійський собор. Навколо нього розташовані різні торговельні центри зі
світовими брендами. На площі поблизу собору проходить 20-хвилинне шоу
«Співочі фонтани». Під класичну музику
із кахельної площі під великим напором
звиваються фонтани і підсвічуються різними кольорами. Видовище надзвичайне! Тут ніколи не буває безлюдно.
Найпопулярнішою пішохідною вулицею є Арбат, впродовж якого розташо-

Невимовна краса Харбіну
Обласна газета «Черкаський Азот»
Засновник: Публічне акціонерне товариство «АЗОТ» м. Черкаси
Газета заснована у 1980 році.
Реєстраційне свідоцтво ЧС №734ПР від 21.12.2011 р.
Адреса редакції: м. Черкаси, вул. Першотравнева, 72
Телефони: редактора – 392550; кореспондентів – 392352.
E-mail: press@azot.ck.ua

На пішохідному Арбаті
вані магазини, сувенірні лавки, готелі
(є навіть готель Миколи Гоголя), кафе.
Тут приємно гуляти. Скрізь встановлені
скульптури (зроблені таким чином, щоб
з ними можна було сфотографуватися),
красиві клумби з квітів і зелені у вигляді
різних конструкцій.
Харбін сильно змінив моє ставлення
до Китаю і китайців, подарував масу
яскравих і незабутніх на довгі роки вражень.
Ніна Гошуренко

Квіткові композиції
Виходить два рази на місяць, мова змішана (укр., рос.)
Матеріали підготовлені Прес-центром ПАТ «АЗОТ».
Інформація з газети не може бути використана іншими ЗМІ
без погодження з Прес-центром.
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