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ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM виконує  
зобов’язання з поставок добрив
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Свято гідності й патріотизму

З початку пуску підприємства цех М-9 з виробництва аміачної 
селітри виробив уже близько 32 тисяч тонн цього високоякісного 
добрива. Нині аміачна селітра користується найбільшим попитом 
в українських аграріїв. На фото Голова Правління ПАТ «АЗОТ» 
Віталій Скляров у цеху М-9.

14 жовтня, у день Покрови Пресвятої Богородиці та україн-
ського козацтва, вся країна вперше відзначала День захисника 
України. Нове державне свято було започатковано указом Прези-
дента в рамках декомунізації, спрямованої на відмову від радян-
ських традицій, з метою вшанування героїзму борців за незалеж-
ність, суверенітет і територіальну цілісність України.
     Цього року національне свято пройшло під гаслом «Сила не-
скорених», адже щодня українські воїни демонструють небачену 
відвагу, відчайдушність та самопожертву. Вони показують усьому 
світу, що є майбутнє в України, є майбутнє в кожного із нас!

Після проведення пускових операцій та входження в робочий 
режим виробництво мінеральних добрив на ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM 
набирає темпів. Сьогодні вітчизняні сільгоспвиробники забез-
печуються всіма видами продукції черкаських хіміків: аміачною 
селітрою, карбамідом та карбамідо-аміачною сумішшю (КАС).

Детальніше на 2 стор.

Азотівці 
ремонтують
дороги в місті

10
стор.

Бригада асфальтобетонників цеху господар-
ської діяльності ПАТ «АЗОТ» проводить нині 
ямковий ремонт доріг та внутрішньодворових 
проїздів у різних мікрорайонах Черкас.
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Основною продукцією Черкаського ПАТ «АЗОТ» ОSTCHЕМ є азотні добрива – аміак, карбамід, аміачна селітра, карба-
мідо-аміачна суміш. Майже всі цехи з виробництва цих видів продукції відновили свою роботу і приступили до випуску 
необхідних країні добрив. 

конкурсі якості продукції «100 
кращих товарів України». Тоді 
дипломом була відзначена амі-
ачна селітра саме черкаського 
виробництва. Вона є найкра-
щою за якісними показниками 
і щодо рівномірності складу 
гранул, і щодо їхньої стійкості. 
Останнє дозволяє підприєм-
ству транспортувати аміачну 

селітру в будь-який куточок 
світу. А в нинішньому році рідкі 
комплексні добрива (КАС), які 
виробляє ПАТ «АЗОТ», здобу-
ли перемогу в номінації «Товари 
виробничо-технічного призна-
чення» регіонального конкурсу 
«Черкаська якість – 2015».

– Успіх підприємства – це 
наш спільний успіх, кожного, 
хто працює на «Азоті» і вкладає 
свою часточку праці у вели-
ку загальну справу. Важливим 
етапом у розвитку підприєм-
ства стало його входження до 
холдингу ОSTCHЕМ, який ви-
робляє близько 3-х відсотків 
азотних добрив у світі, а отже 
є одним із найбільших гравців 
на ринку. Невід’ємними скла-
довими подальшого зміцнення 
позицій на ринках збуту та їх 
розширення є якість і конку-
рентоспроможність продукції. 
Тому управляюча компанія не 

шкодує вкладати кошти у най-
сучасніші передові технології, 
реконструкцію і оновлення 
процесу виробництва добрив, 
добиваючись їх високої якості. 
З упевненістю можу сказати, 
що продукція нашого вироб-
ництва, в тому числі й аміачна 
селітра, визнана найякісні-
шою, що забезпечує її конку-
рентоспроможність, – зазна-
чив Віталій Скляров.

У ці дні на дільниці з паку-
вання аміачної селітри у «біг-
беги» цеху М-9 вибудовується 
черга з автомобілів. За два тижні 
роботи напрацьовано майже 32 
тисячі добрив, які відвантажу-
ються як вагонами, так і само-
вивозом. 

– Жодної тонни виробленої 
продукції на наших складах 
немає, вся йде споживачам, – 
розповідає начальник цеху М-9 
Іван Мартем’янов. – У жовтні 
маємо виробити й відванта-
жити сільгоспвиробникам 90 
тисяч тонн аміачної селітри. 
Частину своєї продукції, а це 
300-350 тонн на добу у вигля-
ді «плаву» віддаємо для виго-
товлення рідких комплексних 
добрив. Ми задіяли всі вироб-
ничі потужності.

Крім того, на підприємстві 
повним ходом відвантажується 

аміачна вода, карбамідо-аміач-
на суміш. 

– Колектив підприємства 
робить все, щоб аграрії відчу-
ли наше надійне плече, яке ми 
завжди їм підставляли. Такими 
ж надійними постачальниками 
добрив ми залишаємось і сьо-
годні. Попри всі труднощі, які 
нам довелося пережити, ми ві-
римо в наші сили, усвідомлю-
ємо важливість спільної спра-
ви і разом зробимо все, щоб 
Україна була з хлібом, – підсу-
мовує Віталій Скляров.

Євдокія Мацокіна,
фото Наталії Бакалової

 – Зараз всю продукцію ми 
відвантажуємо виключно на 
внутрішній ринок, залишаю-
чись надійним партнером 
українських споживачів у за-
безпеченні мінеральними доб-
ривами. Це наш обов’язок і ми 
його виконуємо, – розповідає 
Голова Правління Віталій Скля-
ров.

Поки що не працює цех 
М-2 з виробництва карбаміду, 
де ми проводимо ремонт скру-
бера – апарата високого тиску. 
Карбамід виробляє лише цех 
М-6. Ремонтні роботи ми пла-
нуємо завершити до 20 жов-
тня, після чого вся неорганічна 
група вийде на стовідсоткове 
навантаження потужностей. 

Добрива Черкаського ПАТ 
«АЗОТ» ОSTCHЕМ сьогодні за-
требувані на ринку збуту. Адже 
попит визначається за багать-
ма критеріями, проте зрозу-
міло, що насамперед до уваги 
береться якість. Продукція 
Черкаського «Азоту» неодно-
разово займала призові місця у 
найпрестижніших національ-
них і міжнародних конкурсах. 
Лише за останні два роки та-
ких прикладів можна навести 
кілька. У 2014 році Черкаський 
«Азот» переміг у національному 

ПАТ «АЗОТ» ОSTCHЕМ – 
НАДІЙНЕ ПЛЕЧЕ ДЛЯ 
ВІТЧИЗНЯНИХ АГРАРІЇВ

В.Скляров та І.Мартем’янов обговорюють виробничі питання

Відвантаження аміачної селітри на самовивіз

Пакування продукції у біг-беги
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Колектив Черкаського «Азоту» нараховує тисячі спеціалістів різних професій, завдяки яким виробляються високоякісні 
добрива для аграріїв, а місто отримує надходження до бюджету. Частина працівників підприємства займається не лише 
виробничими питаннями, а й громадською діяльністю, реалізовуючи в Черкасах соціальні проекти ПАТ «АЗОТ OSTCHEM.

Отримавши економічну 
освіту, Олександр Іванович 
також поповнив колектив хі-
міків. Спочатку працював апа-
ратником, техніком з праці в 
цеху І-1, потім – економістом у 
цеху М-5. В 2007 році він очолив 
економічне бюро УКР. На спеці-
алістів цього структурного під-
розділу покладено проведення 
всіх поточних та капітальних 
ремонтів на підприємстві.

– Насамперед ми постій-
но працюємо з колегами над 
зменшенням собівартості ре-
монтних робіт і продукції, 
яку виготовляють спеціалісти 
управління для відновлення 
нестандартного технологіч-
ного обладнання. Однак при 
цьому дбаємо і про збереження 

високого рівня їхньої якості, 
адже підприємство в результа-
ті повинно отримати найбіль-
ший прибуток – ефективність 
та надійність виробничого 
процесу, – пояснює Олександр 
Панченко.

Не менш важливе завдан-
ня для колективу бюро – пра-
вильно оцінити працю людей, 
для чого необхідно розробляти 
нормативи на виконання робіт. 
Протягом останніх років в УКР 
створено близько 40 таких до-
кументів. Вони дозволяють ра-
ціонально організувати роботу 
та є гарантією гідної фінансової 
винагороди за неї.

Економісти – це спеціа-
лісти, які залишаються «за 
кадром». Однак вони беруть 

безпосередню участь в «режи-
суванні» виробничого процесу. 
Заробітна плата працівників, 
фінансовий стан управління, 
взаємовідносини з іншими 
підрозділами «Азоту» – далеко 
не повний перелік обов’язків 

Олександра Івановича. Крім 
того, слід віддати йому належ-
не за те, що встигає займатися 
ще й громадською роботою в 
мікрорайоні «Митниця», який 
для нього є таким же рідним, як і 
підприємство.

Юрій Харламов за роботою

Олександр Панченко з колегами на дільниці УКР

П’ятнадцять років поспіль Юрій Харламов працює на Черкаському «Азоті». Він – майстер 
дільниці лінійних мереж цеху зв’язку. В його професійні обов’язки входить планування й ор-
ганізація роботи, спрямованої на забезпечення безперебійності абонентських пристроїв, 
яких на підприємстві нараховується близько чотирьох тисяч.

Про особливості виробничих буднів на хімічному підпри-
ємстві начальник економічного бюро управління капіталь-
них ремонтів (УКР) Олександр Панченко знає змалку, адже 
тут працювали його батьки.

діостанція. За обслуговування 
цих систем та їхню якісну робо-
ту відповідає колектив дільниці 
лінійних мереж цеху зв’язку, яку 
очолює майстер Юрій Харламов.

На вибір професії Юрія 
вплинув батько, який за фахом 
енергетик. Після десятирічки, 
яку він закінчив із золотою ме-
даллю, вступив до Черкаського 
інженерно-технологічного ін-
ституту, обравши спеціальність 
«Радіотехніка». Перші практич-
ні навички почав напрацьовува-
ти з 1997 року на посаді електро-
механіка в «Укртелекомі». Тут 

його робота позначилася актив-
ною новаторською діяльністю, 
яку Юрій з 2000 року продовжив 
на «Азоті». Особливої якості 
потребують засоби зв’язку дис-
петчерської служби, від роботи 
якої залежить функціонування 
всього виробництва. У планах 
цеху – відновлення радіоточок, 
переобладнання гучномовного 
та оперативного зв’язку тощо. 
Словом, об’єктів для роботи 
вистачає. Проте, завдяки вели-
кому професійному досвіду та 
притаманній Юрію Харламо-
ву відповідальності, колектив 

очолюваної ним дільниці завж-
ди працює на відмінно. Так 
само відповідально і скрупульоз-
но Юрій Юрійович підходить до 
громадської діяльності в місті, 
беручись вирішувати найсклад-
ніші проблеми, що роками не 
дають спокою черкащанам. Зок-
рема, під його керівництвом 
азотівці ліквідували величез-
ний стихійний смітник та взя-
лися за ремонт «легендарних» 
за кількістю ям перехресть ву-
лиць Гоголя – Р.Люксембург та 
Гоголя – Паризької Комуни.

М.Батир, Н.Гошуренко

У час стрімкого розповсюд-
ження високих технологій про-
фесія зв’язківця набуває вагомо-
го значення. На підприємстві є 
дві телефонних станції: анало-
гова «Квант» і цифрова «Ме-
ридіан». Для оперативного 
зв’язку працює міні-АТС, є 
радіозв’язок, гучномовці й ра-

Економічну ефективність діяльності УКР 
регулює Олександр Панченко

Дільниця Юрія Харламова
відповідає за якість зв’язку
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ПАТ «РІВНЕАЗОТ» ПРАЦЮЄ 
НА МАКСИМАЛЬНОМУ 
НАВАНТАЖЕННІ

Лучшая калиевая селитра – 
у Северодонецкого «Азота»

Про те, як підприємство відновило виробництво продукції розповідає Володимир Гри-
горович Коваленко, головний інженер ПАТ «Рівнеазот» OSTCHEM.

Калиевая селитра производства Северодонецкого «Азота», входящего в холдинг 
OSTCHEM, признана победителем регионального этапа престижного Всеукраинского 
конкурса качества продукции (товаров, работ, услуг). 

ряд проблемних ділянок тех-
нологічних трубопроводів, 
паро- та аміакопроводів. Особ-
ливу увагу ремонтні служби 
приділили тим трубопроводам, 
які неможливо відремонтувати 
без повної зупинки всього ви-
робництва.

Основні обсяги ремонтних 
робіт виконували працівни-
ки основних та допоміжних 
цехів, спеціалісти управління 
ремонтно-монтажних робіт, 
ремонтно-будівельного цеху 

донецкого «Азота» OSTCHEM 
в финале конкурса в Киеве 
весь зал апплодировал стоя, – 
сказал генеральный директор 
ГП «Луганскстандартметро-
логия» Олег Гурко, который 
вручал награды победителям. 
– Радует, что и в этом нелег-
ком для всех нас году предпри-
ятие представило на конкурс 
продукцию высочайшего ка-
чества.

Начальник цеха производ-
ства аммиачной, калиевой и 
натриевой селитры Валерий 
Сластин отметил, что в этой 
победе – заслуга всего пред-
приятия. Северодонецкий 
«Азот» OSTCHEM регулярно 
ведет работу по совершен-
ствованию производства и 
повышению качества про-
дукции.

Источник: azot.lg.ua

Подведены итоги регио-
нального этапа Всеукраин-
ского конкурса «100 лучших 
товаров Украины». Среди 
продукции группы производ-
ственно-технического назна-
чения одним из победителей 
стала селитра калиевая техни-
ческая ЧАО «Северодонецкое 
объединение Азот».

– В прошлом году на наг-
раждении карбамида Северо-

та ремвиробництва. Також до 
капремонтів були залучені і 
працівники адипінового ви-
робництва.

–  Чи були у вас особисто 
сумніви в тому, що підприємство 
все-таки буде працювати?

–  Ми не мали прогнозів, 
як будемо працювати далі. 
Але основна позиція Головно-
го акціонера ПАТ «Рівнеазот» 
Дмитра Фірташа – не дивля-
чись на складнощі – зберегти 
колектив підприємства. Ми 
не виробляли продукцію, але 
всі ці місяці працівники отри-
мували заробітну плату. Ми 
використали цей час для про-
ведення планових капітальних 
ремонтів обладнання, його 
обстеження й діагностики, 
займалися культурою вироб-
ництва. Ми в повному обся-
зі виконували  зобов’язання, 
передбачені законодавством 
– платежі до бюджету. Я вва-
жаю, що коли колектив відчу-
ває таку сильну підтримку,  – є 
впевненість, що вихід із ситуа-
ції буде знайдено. Як бачимо 
– ми «пустили» підприємство 

та випускаємо міндобрива для 
українського АПК.

–  Розкажіть, у якій послі-
довності запускалися цехи та 
виробництва підприємства?

–  Процес пуску розпочався 
ще 25 вересня із запуску цеху 
Аміаку-2. Потім у роботу був 
введений цех з виробництва 
неконцентрованої азотної кис-
лоти, а згодом і виробництво 
аміачної селітри (цех АС). Цех 
складних мінеральних добрив 
ми залучили до роботи трохи 
згодом відповідно до програ-
ми виробництва. На сьогодні 
усі виробництва працюють на 
максимальному навантаженні. 

–  Як ви оцінюєте професійну 
роботу трудового колективу під-
приємства під час пуску пром-
майданчика?

– Вважаю, що пуск ви-
робництва пройшов висо-
копрофесійно та злагоджено. 
Особливо хочу подякувати за 
висококласну злагоджену та 
сумлінну професійну роботу 
головним спеціалістам підпри-
ємства, працівникам як осно-
вних, так і допоміжних цехів, 
ремонтних служб. Усі пускові 
роботи проходили під ретель-
ним контролем керівництва 
цехів та  головних спеціалістів, 
а  нюанси, які виникали, одра-
зу вирішували ремонтні служ-
би. Той високий рівень пуско-
вих робіт, який ми показали, 
можливий лише завдяки ви-
сокій злагодженості колективу 
та високому професіоналізму 
кожного працівника зокрема. 

Джерело: azot.rv.ua

– Володимире Григоровичу, 
що було зроблено на проммай-
данчику для збереження облад-
нання та підготовки його до пус-
ку за ці чотири місяці?

– Ми скористалися виму-
шеною зупинкою і провели 
масштабні роботи капіталь-
ного плану в цехах підприєм-
ства,  на об’єктах міжцехових 
комунікацій, а також низку 
додаткових експертних обсте-
жень. Керуючись висновками 
діагностики, замінили  цілий 

Володимир Григорович
Коваленко
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OSTCHEM ПРОДОВЖУЄ 
ПІДТРИМУВАТИ ХІМІЧНУ 
ОСВІТУ В УКРАЇНІ

Група OSTCHEM підтримує розвиток профільної освіти, мотивуючи молодих фахівців до роботи в галузі хімічної 
промисловості. Також, з метою підвищення інтересу до шкільної хімічної освіти, Group DF надає підтримку талановитим 
школярам та вчителям, які досягнули визначних успіхів у вивченні та викладанні хімії.

систематично надають студен-
там можливість не тільки озна-
йомитися із роботою заводу, а 
й проявити свої здібності під 
час проходження виробничого 
навчання на базі Навчального 
центру підприємства.

Так, нещодавно в рамках 
освітньої програми Черкась-
кий «Азот» надав можливість 
кращим студентам хімічних 
факультетів вузів, технікумів і 
ліцеїв пройти виробничу прак-
тику на підприємстві. 

– Протягом чотирьох міся-
ців наші студенти мали змогу 
ознайомитися з технологією 
виробництва мінеральних доб-

рив, вдосконалити свої знання 
і найголовніше – отримати 
перший практичний досвід. 
Більшість із них – потенційні 
працівники «Азоту». З деяки-
ми студентами підприємство 
ще раніше уклало угоду про 
подальше працевлаштування, 
– говорить кандидат технічних 
наук, доцент кафедри хімії та 
хімічної технології неорганічних 
речовин Черкаського державно-
го технологічного університету 
Андрій Громико.

Із початку 2015 року нав-
чально-виробничу практи-
ку на Черкаському «Азоті» 
пройшли більше 150 студентів.

ФОРМУВАННЯ РИНКУ
ПРОФЕСІЙ МАЙБУТНЬОГО

Ставши одним із партнерів 
пілотного європейського про-
екту «STEM: професії май-
бутнього», фахівці холдингу 
OSTCHEM взяли участь в по-
пуляризації інженерно-техніч-
них спеціальностей серед укра-
їнських старшокласників.

 – Хімічна галузь сьогодні 
відчуває серйозний кадровий 
дефіцит. Нашим азотним під-
приємствам, зокрема, потрібні 
кваліфіковані інженери-хімі-
ки. Переважна більшість учнів 

випускних класів ще не визна-
чилася, ким би хотіла працю-
вати. Саме на цьому етапі нам 
важливо встановити контакт зі 
старшокласниками, зацікави-
ти і направити їх, – сказав Ге-
неральний директор OSTCHEM 
Олександр Халін.

 У рамках європейського 
проекту «STEM: професії май-
бутнього» фахівці OSTCHEM 
провели уроки хімії в 20 шко-
лах Києва для більш як 400 
школярів. Фахівці холдингу 
розказали старшокласникам 
про можливості кар’єри в хі-
мічній галузі, організували 
екскурсії на підприємства хі-
мічної промисловості.

ПІДТРИМКА ШКІЛЬНОЇ 
ХІМІЧНОЇ ОСВІТИ

Спонсорську підтримку Гру-
па надає учням 10-11 класів, 
які посідають призові місця на 
всеукраїнських та міжнарод-
них шкільних олімпіадах з хімії. 
Окрім цінних призів, Group DF 
фінансує додаткові освітні про-
грами та курси для юнаків і ді-
вчат.

 Group DF також приділяє 
увагу поліпшенню матеріаль-
но-технічного оснащення ка-
бінетів хімії у школах. 

Група хімічних підпри-
ємств OSTCHEM, що входить 
в Group DF, поставила хімічне 
обладнання та реактиви для 
більш ніж 26 українських шкіл, 
які підготували переможців 
Всеукраїнської олімпіади 2011 
року.

Також Голова Ради Групи 
компаній Group DF Дмитро 
Фірташ, який інвестує в хі-
мічну галузь України, надає 
істотну підтримку шкільній 
хімічній освіті і на міжнарод-
ній арені. Зокрема, холдинг 
OSTCHEM є генеральним спон-
сором збірної команди школя-
рів, які представляли Україну на 
Міжнародній олімпіаді з хімії у 
2011-2014 роках.

ІНВЕСТИЦІЇ В ОСВІТНІ 
ПРОГРАМИ ДЛЯ МОЛОДІ 

Підприємства холдингу 
OSTCHEM, що входить до 
Group DF Дмитра Фірташа, 
продовжують інвестувати в роз-
виток здібних студентів-хіміків. 

За підрахунками Федерації 
роботодавців України, яку очо-
лює Голова Ради Групи компа-
ній Group DF Дмитро Фірташ, 
з 1 січня до 1 червня 2015 року 
скоротилася кількість ТОВ – з 
519 тис. до 466 тис., іноземних 
підприємств – з 1988 до 680, 
акціонерних товариств – з 23 
тис. до 15,7 тис., і лише про-
тягом минулого року Україна 
втратила більше мільйона ро-
бочих місць.

 – Сьогодні уряд взагалі не 
займається робочими місця-
ми, і ви бачите, який у нас за-
раз рівень безробіття. Наразі 
важко говорити про відкриття 
нових виробництв, потрібно 
щонайменше зберегти існую-
чі робочі місця. Під загрозою 
втрати роботи зараз знаходять-
ся близько мільйона українців, 
– зазначає Голова Федерації 
роботодавців України Дмитро 
Фірташ.

 Щоб знизити кількість 
безробітних випускників хі-
мічних факультетів, підпри-
ємства холдингу OSTCHEM 

Після проходження практики студенти-хіміки III курсу ЧДТУ
отримують свідоцтва про присвоєння робітничої професії
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Черкаський «Азот», що входить до холдингу OSTCHEM, продовжує встановлювати в місті дитячі ігрові та спортивні май-
данчики. В День захисника України та Покрови Пресвятої Богородиці у двох мікрорайонах Черкас хіміки урочисто відкри-
ли три нових «оазиси» щасливого дитинства.

СВЯТО ДЛЯ ДІТЕЙ В 
МІКРОРАЙОНІ «МИТНИЦЯ»

У прохолодний, але соняч-
ний осінній день, біля будинків 
№№4 та 6, що по вулиці Геро-
їв Сталінграда, на дітей чекала 
насичена розважальна програма 
з піснями, танцями та інтер-
активними іграми з героями 
улюблених мультфільмів. Теа-
тралізований подарунок для 
маленьких черкащан організу-
вав Черкаський «Азот» з наго-
ди відкриття сучасного ігрово-
го майданчика.

– Дитячі ігрові та спортивні 
комплекси хоч і не зовсім ти-
пова продукція для виробника 
мінеральних добрив, однак ця 
робота є дуже важливою для 
нашого підприємства в рам-
ках тих соціальних ініціатив, 
які ми реалізовуємо в місті. 
Ми раді, що маємо можливість 
створювати казку для дітей. 
І нам це непогано вдається, 
адже протягом останніх двох 
років працівники «Азоту» ви-
готовили 30 комплектів ігро-
вих та 15 комплектів спортив-
них майданчиків. Тільки в 2015 
році на втілення цього проекту 
ми спрямували 5 мільйонів 
гривень, – зазначив Голова 
Правління ПАТ «АЗОТ» Віталій 
Скляров у вітальному слові.

Новенький ігровий комплекс 
діти облюбували в одну мить. 
Щастю не було меж – нарешті 
в їхньому дворі з’явився влас-
ний майданчик для розваг. Не 
приховували своїх радісних 
посмішок і батьки. За їхніми 
словами, відкриття нових май-
данчиків є досить актуальною 
справою, оскільки в мікрора-
йоні дуже багато дітей. Місця 
для їхнього активного відпо-
чинку раніше бракувало, од-
нак колективу Черкаського 
«Азоту» вдалося виправити цю 
ситуацію.

– Мені приємно, що завдя-
ки небайдужості керівництва 

підприємства ще один двір на 
Митниці став центром тяжіння 
дітей. У мене сьогодні подвійне 
свято, оскільки протягом двох 
років нам вдалося встановити 
майданчики у трьох великих 
дворах нашого району. Невдов-
зі біля будинків №№14, 16 та 
18 по вулиці Героїв Сталінгра-
ду відкриється ще й майданчик 
зі спортивними тренажерами, 
– зауважив начальник еконо-
мічного бюро управління капі-
тальних ремонтів ПАТ «АЗОТ» 
Олександр Панченко.

КАЗКОВИЙ МАЙДАНЧИК
НА БЛАГОВІСНІЙ 

На Покрову відбулося уро-
чисте відкриття ще двох май-
данчиків від ПАТ «АЗОТ» за 
адресами вул. Благовісна, 330 та 
332. Їх встановлення проходи-
ло під керівництвом начальни-
ка адміністративно-господар-
ського відділу підприємства 
Григорія Кузьменка.

– Ми встановили повний 
комплект дитячого ігрово-
го обладнання, яке виробляє 
«Азот». Оскільки такий май-
данчик вимагає для розміщен-
ня досить великої площі, вирі-
шили територіально розділити 
його на два будинки, що зна-
ходяться поруч, – розповідає 

Григорій Кузьменко. – А непо-
далік біля будинку по вулиці 
Різдвяній, 90 закінчуємо мон-
таж спортивного майданчика. 
Таким чином, в цьому кварталі 
забезпечимо різнобічне до-
звілля для дітей.

Відкриття майданчиків ста-
ла для мешканців довколишніх 
будинків великим святом. Діти 
активно брали участь у різ-
них конкурсах, пригощалися 
випічкою, а коли побачили 
справжнього коня – миттєво 
вистроїлися в чергу, щоб на 
ньому покататися. Також діт-
лахи пообіцяли намалювати, 
якою вони хочуть бачити тери-

ПРАЦІВНИКИ «АЗОТУ» 
СТВОРЮЮТЬ КАЗКУ 
ДЛЯ ЧЕРКАСЬКОЇ МАЛЕЧІ

В.Скляров, О.Панченко, І.Сухарьков з учасниками святаНайменшим сподобалася гірка

Діти досхочу набавилися з героями мультсеріалів
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торію біля своїх будинків, адже 
дорослі планують і надалі пра-
цювати над благоустроєм своїх 
дворів, і «Азот» буде їм в цьо-
му допомагати. У найближчих 
планах – впорядкування тери-
торії, що звільнилась після пе-
ренесення паркану автостоянки.

Ігрові та спортивні комп-
лекси встановлюються і в ін-
ших мікрорайонах міста. Так, 
днями за сприяння начальника 
залізничного цеху Максима 
Скорика елементи дитячого 
майданчика виробництва ПАТ 
«АЗОТ» було встановлено за 
адресами вул. Різдвяна, 91 та 
115, а на території підшефної 

загальноосвітньої школи №22 
відкрито спортивний майданчик. 

Про встановлення ще од-
ного повного комплексу зі 
спортивними тренажерами 
в дворі будинків №17-19 по 
вулиці Волкова та елементів 
ігрового майданчика на Ка-
лініна, 70 потурбувався зас-
тупник начальника відділу мар-
кетингу Олександр Жмурко. 
Силами азотівців тут буде про-
ведено ще й реконструкцію ве-
ликого хокейного поля. Пара-
лельно вирішується питання з 
освітленням цієї території.

 Максим Батир, Наталія 
Бакалова, Ніна Гошуренко

ЛЮДМИЛА ПРОГУНОВА З ОНУКОМ НІКІТОЮ:
– Я щиро радію і трішки заздрю, що дітки, які мешкають 

у будинках на вулиці Героїв Сталінграда, 4 й 6, в день такого 
великого свята Покрови Пресвятої Богородиці та українського 
козацтва отримали в подарунок чудовий ігровий майданчик. 
Чому заздрю? Я мешкаю неподалік, та коли підростав мій онук 
Нікіта, такої можливості і місця для змістовного проведення 
часу ми не мали. Тепер йому 15 років і в нього вже інші інтер-
еси. Приємно бачити усміхнені обличчя не лише дітей, а й їхніх 
батьків, бабусь, дідусів. І вдвічі приємніше за те, що цей дитя-
чий майданчик встановив Черкаський «Азот» – підприємство, 
на якому колись працювали мої батьки, на якому вже більше 30 
років працюю я.

ВАСИЛЬ БОДЕНКО  З ОНУЧКОЮ ДАРИНКОЮ:
– Майданчик виріс практично на очах. Раніше на цьому міс-

ці машини ставили. Бачив як копали ямки, але навіть не думав, 
що буде така краса. Внучка живе з батьками на Смирнова, 2. 
Там «Азот» ще раніше встановив дитячий майданчик, тому для 
неї це вже не екзотика. Тепер і в бабусі та дідуся буде де погу-
ляти з друзями. Дуже добре, що потужне підприємство допо-
магає з благоустроєм міста. Тут раніше було запустіння. Тепер 
працівники «Азоту» періодично організовують суботники. Все 
повичищали, дерева пообрізали, бур’яни повикошували, троту-
ари поробили, газони посіяли. Від самих Черьомушок і до нас 
– порядок, приємно глянути. А тепер ще й дітлахам таку радість 
подарували!

ІРИНА ПОЛЯКОВА 
З ДОНЬКОЮ ТАНЕЮ:
– Сьогодні моя донь-

ка прокинулася дуже рано і 
перше, що запитала, чи не 
запізнюється вона на свято 
відкриття у дворі дитячого 
майданчика? 

Я багато чула про те, що 
в різних мікрорайонах міста 
вже третій рік поспіль Чер-
каський «Азот» встановлює 
спортивно-ігрові майданчи-
ки і з нетерпінням чекала, 
коли ж він з’явиться побли-
зу нашого будинку. І ось цей 
день настав. Від того, яке за-
доволення має моя донька, 
радію і я.

ЮЛІЯ БОНДАР 
ІЗ СИНОМ АНДРІЄМ:
– Раніше ми з сином хо-

дили гуляти до будинку по 
вулиці Козацькій. Там теж є 
азотівський майданчик. Він 
наче й великий, але ж інко-
ли дітей так багато, що місця 
не вистачає. Малюкам пот-
рібно більше простору. Тому 
чим більше майданчиків, тим 
краще. А коли вони ще й під 
рукою, то це взагалі неймо-
вірний подарунок.

ОКСАНА УСТЕНКО З 
ПЛЕМІННИЦЕЮ КАТРУСЕЮ:
– Моя племінниця почула 

галас дітей, музику і попросила 
вийти на вулицю подивитися 
що ж відбувається. Виявило-
ся, тут вирує справжнє свято. 
Це класно, коли таке потужне 
підприємство дбає про дозвіл-
ля маленьких черкащан. У на-
шому дворі завжди багато діт-
вори, тому новий майданчик 
для мешканців навколишніх 
будинків – справжня знахідка.

О.Жмурко під час підготовки до встановлення майданчика

Жителі прилеглих будинків 
про встановлення майданчиків
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Територія цього стихійно-
го сміттєзвалища знаходиться 
за Черкаською міською сані-
тарно-епідеміологічною стан-
цією, фактично в центрі міста. 
Все почалося близько 7 років 
тому, коли на місці дитячого 
та спортивного майданчиків 
було вирито котлован під бу-
дівництво житлового будинку. 
За цей час територія встигла 
зарости чагарниками, стати 
розплідником для гризунів, 
збірником усілякого побутово-
го непотребу і навіть притоном 
для наркоманів та алкоголіків. 
Мешканці навколишніх бу-
динків зверталися в різні ін-
станції, цю тему неодноразово 
порушували журналісти місце-
вих ЗМІ, але безрезультатно.

Врешті вирішити проблему 
допоміг «Азот», організувавши 

суботник. Разом із працівника-
ми цеху господарської діяль-
ності прибирати територію ви-
йшли й  мешканці довколишніх 
будинків.

– Цей котлован і стихійне 
сміттєзвалище стали для нас 
справжньою проблемою. Тут 
гуляють діти, люди ходять в 
магазин, піднімаються з Мит-
ниці до бульвару Шевченка. 
Самотужки ми не впоралися 
б з таким обсягом робіт, адже 
потрібні не лише робочі руки, 
а й техніка,  – розповідає Ва-
лентина Артюх, яка мешкає в 
будинку по Пастерівській, 1. – 
Тому я дуже вдячна Юрію Хар-
ламову і «Азоту» за добру спра-
ву. І готова допомагати скільки 
треба, щоб навести тут нарешті 
лад. Звідси вивезли вже кілька 
вантажівок сміття.

Проте проблема не обмежу-
ється ліквідацією чагарників і 
сміття. Люди ходять над краєм 
котловану, що є досить небез-
печно, особливо взимку. Пар-
кан, яким його обгородили, 
давно згнив. У яму зсувається 
грунт,  обвалюються залишки 
асфальтного покриття.

– Ми подали відповід-
ні запити до міськради, щоб 
з’ясувати хто ж є горе-забу-
довником, який вирив тут 
котлован, і хто має нести від-
повідальність за те, що від-
бувається на цій території. 
Адже у разі, якщо не буде вжи-
то дієвих заходів, сміття тут 
з’явиться знову. До того ж, у 
такому занедбаному стані цей 
котлован продовжує стано-
вити небезпеку, зокрема для 
дітей, – наголосив Юрій Хар-
ламов.

Юрій Харламов також за-
значив, що ПАТ «АЗОТ» насам-
перед відгукується на прохання 
черкащан, якщо мова йде про 
небезпеку для здоров’я і життя 
людей. Так, через відсутність 
освітлення в арці будинку по 
вул. П.Комуни, 37 мешкан-
ці цього району боялися нею 
проходити. Особливо після 
того, як тут побили та пограбу-
вали жінку. За сприяння ПАТ 
«АЗОТ» в арці встановлено 
ліхтар та відновлено асфальт-
не покриття, яке перебувало в 
такому стані, що саме по собі 
могло стати причиною травму-
вання.

Масштабний суботник провели азотівці спільно з жителями будинків по вулицях Пасте-
рівська, 1 та Фрунзе, 134. Тут, у дворах було розчищено хащі та вивезено сміття, що роками 
накопичувалося довкола виритого невідомим забудовником котловану. Організував захід 
майстер дільниці лінійних мереж цеху зв’язку ПАТ «АЗОТ» Юрій Харламов.

За останні роки ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM багато зробило для Черкас. Крім реалізації великих проектів – допомога лікар-
ням, встановлення дитячих і спортивних майданчиків, шефство над 10-ма школами, «Азот» відгукується і на прохання 
черкащан стосовно благоустрою житлових будинків, дворів та вулиць. Дуже багато було зроблено за сприяння депутатів 
міської ради від підприємства Івана Сухарькова та Максима Скорика, однак робота з благоустрою міста триває й зараз. 

У центрі Черкас хіміки 
ліквідували стихійне сміттєзвалище

ЧЕРКАСЬКИЙ «АЗОТ» 
ДОПОМАГАЄ НАВОДИТИ 
ЛАД У РІДНОМУ МІСТІ

Із несанкціонованого смітника вивезли кілька тонн непотребу
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– Наш будинок облюбува-
ли безхатченки. Пообривали 
все в підвалі: ні вікон, ні две-
рей, ні світла, – розповідає 
мешканка будинку Жанна Кри-
ницька. – На майданчику для 

сміття біля підстанції нароби-
ли халабуд. Мешканці квар-
тир, чиї вікна виходять на той 
бік, змушені були все це спо-
стерігати. Ще одна нагальна 
проблема, болюча для більшої 

частини черкащан, – жахли-
вий стан асфальтного покрит-
тя. Тротуаром біля нашого бу-
динку вже важко було пройти. 

Нині під керівництвом на-
чальника адміністративно-гос-

подарського   відділу  ПАТ «АЗОТ»
Григорія Кузьменка працівники 
підприємства наводять лад упід-
вальному приміщенні будин-
ку – відновлюють освітлення, 
встановлюють металеві двері та 
замки, білять, фарбують. «Жит-
ло» безхатченків біля смітни-
ка знесли та перегородили їм 
шлях високою сіткою. Прово-
диться також ремонт асфальт-
ного покриття тротуару.

– Моя мама працювала на 
«Азоті» від початку його пус-
ку, тому й моє дитинство та 
юність були пов’язані з цим 
підприємством: туристичні 
походи, дитячі табори, поїзд-
ки на море... Та й для Черкас 
«Азотом» було зроблено дуже 
багато. Приємно, що і сьогод-
ні черкаські хіміки не стоять 
осторонь життя міста, – зазна-
чила Жанна Криницька. 

За підтримки підприємства вирішуються
проблеми в «югославському» будинку

За збереження території 
для дозвілля малечі мешканці 
боролися не один рік. Однак 
комунальники так і не спро-
моглися посприяти їм у вирі-
шенні цієї проблеми. Знайти 
підтримку та розуміння вдалося 
у начальника цеху водопоста-
чання і промислової каналіза-
ції ПАТ «АЗОТ» Олександра 
Сандецького, який є куратором 
ЗОШ №5.

Силами виробничників уже 
встановлено паркан навколо 
майданчика. Не залишилися 
осторонь спільної справи й 
мешканці будинку. Вони допо-
могли азотівцям змонтувати й 
пофарбувати паркан. 

– Нашому будинку вже 37 
років. Зрозуміло, що окрім 
майданчика тут вистачає й 
інших проблем. Працівники 
служб, до яких ми неодноразо-
во зверталися, закривають на 
них очі, – розповідає Юлія Ва-
нат. – Впоратися з усім само-

тужки не можемо, тому і розра-
ховуємо на підтримку «Азоту» 
й Олександра Борисовича. 
Особисто для мене яскравим 
прикладом є співпраця під-
приємства зі школою №5, де 
навчається моя онучка. Жоден 
спонсор раніше не надавав на-

вчальному закладу такої коло-
сальної допомоги.

Як розповів Олександр Сан-
децький, у цьому мікрорайоні 
багато зроблено в попередні 
роки і нині робота триває. Так, 
у спільному дворі будинків Го-
голя, 440 та Сєдова, 50 раніше 

було встановлено великий ігро-
вий комплекс, а цього року він 
ще розширився за рахунок трьох 
спортивних тренажерів. Крім 
того, в цих дворах заасфаль-
товано внутрішньоквартальні 
проїзди, встановлено лавочки 
та парканчик. Днями великий 
ігровий комплекс та пісочниця 
з’явилися і в спільному дворі 
будинків Горького, 88 та Благо-
вісна, 469. У під’їзді одного з 
будинків, де проживають люди 
похилого віку (переселенці з 
Донбасу), встановлено перила. 
Заасфальтовано також ями в 
проїздах. Всього, що зроблено 
«Азотом» і що заплановано зро-
бити і не перерахувати: встанов-
люються парканчики, лавочки, 
пісочниці, елементи дитячих 
та спортивних майданчиків. 
За допомогою азотівців двори 
черкаських багатоповерхівок 
стають ошатними та присто-
сованими для дозвілля дітей і 
дорослих. 

Дитячий майданчик у дворі будинку №69, що знаходиться по вулиці Різдвяній неподалік підшефної ПАТ «АЗОТ» ЗОШ №5, 
останніми роками став багатофункціональним. Через невелику прибудинкову територію він частково перетворився ще й 
на стоянку для автівок.

Будинок по вул. Пастерівська, 11, який у місті знають як «югославський», збудований Черкаським «Азотом». Більша час-
тина його мешканців працювали або нині працюють на  підприємстві. Тому вони й звернулися за допомогою у вирішенні 
проблемних побутових питань до «Азоту».

Азотівці допомогли зберегти дитячий
майданчик у дворі черкаської багатоповерхівки

Завдяки «Азоту» життя мешканців міста стає комфортнішим
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За сприяння ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM у місті проходять ремонти дорожнього покриття. Найближчим часом у черкаських 
дворах буде укладено близько 60 тонн асфальту. Всі роботи виконують працівники бригади асфальтобетонників цеху 
господарської діяльності підприємства. 

АЗОТІВЦІ «РЕАНІМУЮТЬ» 
МІЖКВАРТАЛЬНІ ПРОЇЗДИ 
В ЖИТЛОВИХ РАЙОНАХ

практиці, скажу з власного до-
свіду, ситуацію поступово мож-
на поліпшувати. Звісно, якщо 
є бажання щось змінювати. 
За час депутатської діяльності 
мені вдалося «вибити» гроші з 
бюджету для капітального ре-
монту міжквартального проїз-
ду біля будинків №№ 106, 108 
та 110 по вулиці Чехова. Те, 
що було раніше, складно на-
звати дорогою – ні проїхати, 
ні пройти, – зазначає Максим 
Скорик.

«Боротьба» з бездоріжжям 
ведеться одночасно в різних 
житлових кварталах Черкас. 
Так, завдяки заступнику началь-
ника відділу маркетингу ПАТ 
«АЗОТ» Олександру Жмурку 
найближчим часом розпочнеть-
ся ремонт доріг в районі «Сє-
дова». В жахливому стані тут 
перебуває частина вулиці Вол-
кова між вулицями В’ячеслава 
Чорновола та Сєдова. Глибина 
ям в окремих місцях досягає 
30 – 40 сантиметрів. Крім того, 
планується проведення ямко-
вого ремонту ділянки дороги від 
Волкова, 1 до Калініна, 44 та 
асфальтування повністю розби-
того внутрішньодворового про-
їзду біля будинків на перехресті 
Толстого, 25 та Горького, 12.

Максим Батир

вирівняли покриття. Яким буде 
результат, побачимо вже після 
дощів, – зазначає Ігор Криво-
шеєв. – На жаль, проблема ак-
туальна для багатьох будинків 
у цьому мікрорайоні. Через 
«паводки» в підвалах псуються 
продукти харчування, а маши-
ни проїжджають мало не під 
вікнами. Причина – відсут-
ність елементарної зливової 
каналізації, тому ми подали 
звернення стосовно розробки 
відповідного проекту.

Масштабні ремонти між-
квартальних та внутрішньо-
дворових проїздів вже вико-
нано і за адресами вул. Чехова, 
82, Різдвяна, 91, Петровського, 
163, Горького, 130 та Ільїна, 
424. У вирішенні багаторічної 
проблеми мешканцям допоміг 
начальник залізничного цеху 
ПАТ «АЗОТ» Максим Скорик.

– Міжквартальні проїзди та 
прибудинкова територія вза-
галі не ремонтуються СУБами 
через відсутність коштів. Кож-
ного року на такі роботи мали 
б спрямовуватися гроші з бюд-
жету в рамках програми соці-
ально-економічного розвитку 
міста, однак ключове слово тут 
– «мали б». Насправді ж ямами 
усіяні як головні транспорт-
ні шляхи міста, так і дороги в 
житлових кварталах. Хоча на 

За сприяння головного елект-
рика ПАТ «АЗОТ» Ігоря Криво-
шеєва днями після заздалегідь 
проведених підготовчих робіт 
було заасфальтовано доріжку 
біля будинку №4 на вул. Різд-
вяній та внутрішньодворовий 
проїзд за адресою вул. Толсто-
го, 20. Через розбите покриття 
тут утворювалися непрохідні 
«озера», з яких вода потрапля-
ла в підвали будинку. З кожним 
роком ця проблема загострю-
валася, особливо дошкуляючи 
мешканцям у період дощів та 
навесні, коли танув сніг.

– Сусіди пробували заси-
пати ями будівельним сміт-

тям, але ж справа не тільки в 
поганому покритті. Відсутній 
нормальний стік, – говорить 
жителька будинку Валентина 
Валюх. – Скільки листів писа-
ли, різноманітних звернень – 
ніякого результату.

Як розповіли мешканці бу-
динку, в комунальників відпо-
відь стандартна – немає кош-
тів. Правда, були й «спонсори», 
але їхнього «завтра» люди чека-
ли б і досі. Це вперше за остан-
ні три роки відповіддю на про-
хання стали конкретні дії, а не 
пусті обіцянки.

– Ми зробили нівелювання 
внутрішньодворового проїзду, 

Максим Скорик особисто контролював ремонт проїздів Досвід азотівців – гарантія якісного виконання робіт

Ігор Кривошеєв з бригадою ремонтників
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Іван Сухарьков на ярмарку в Дніпровському районі

соціальна сфера
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У Дніпровському районі Черкас пройшов ярмарок з продажу сільськогосподарської продукції «Щедра осінь – 2015». 
Традиція його проведення була започаткована директором департаменту з якості Іваном Сухарьковим за підтримки 
ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM.

Азотівських очевидців на 
цьому ярмарку було чимало, 
оскільки в районі Дніпровський 
мешкає багато працівників Чер-
каського «Азоту». Нинішній рік 
видався щедрим на врожай, а 
тому черкащани мали можли-
вість придбати необхідні овочі 

та фрукти поблизу своїх будин-
ків. У широкому асортименті 
також були представлені м’ясні 
та молочні продукти, риба, хлі-
бобулочні та кондитерські ви-
роби, продукція бджільництва 
тощо. Близько 10 учасників з 
різних районів Черкащини здій-

снювали продаж продукції влас-
ного виробництва.

– Ярмарок пройшов на сла-
ву. Було достатньо і продавців, 
і покупців, які могли придбати 
продукцію за ціною виробни-
ка, – говорить Іван Сухарьков. 
– Величезна подяка активістам 
підприємства, хору ветеранів 
ПАТ «АЗОТ» та жителям на-
шого району, адже вони взяли 
безпосередню участь в органі-
зації свята.

Як і годиться, на ярмарку 
можна було ще й змістовно 
відпочити. Відвідувачів приго-
щали кашею, чаєм, кавою, різ-
ними солодощами. Культурною 
родзинкою ярмарку став кон-
церт за участю хору ветеранів 
праці Благодійного фонду ПАТ 
«АЗОТ». У репертуарі звучали 
пісні «Синові», «Гарний козак, 
гарний». З особливою тепло-
тою сприймалися жартівливі 
твори. А «Черкаську підкову» 
хористи дарували всім людям 

на щастя. Зворушливим момен-
том у цьому концертному дійстві 
було те, як бабуся поважного 
віку передала учасникам хору 
дві красиві квітчасті хустини. 
Цей скарб, на її думку, вона 
віддала у надійні добрі руки.

– Дуже приємно, що площа, 
яка довгий час була захараще-
ною, перетворилася на облаш-
тований куточок, який час від 
часу стає ярмарком щедрих 
врожаїв. Радує й те, що до цьо-
го доклали свої зусилля праців-
ники «Азоту». Окрім того, що я 
трішки «поярмаркувала», на-
купивши  всілякої продукції, я 
ще встигла послухати й наших 
хористів. Спів у них і справді за 
душу бере. Молодці! Їх по пра-
ву можна назвати народним 
суперхором! – поділилася вра-
женнями начальник дільниці 
оперативної служби цеху елек-
тропостачання ПАТ «АЗОТ» 
Жанна Євсєєва. 

Ніна Гошуренко

ЧЕРКАСЬКИЙ «АЗОТ»
ПРОВІВ ТРАДИЦІЙНИЙ
ЩОРІЧНИЙ ЯРМАРОК

30 років не було освітлення на двокілометровому відрізку вулиці Пацаєва, що веде до радгоспу «Черкаський». Це 
стало однією з причин відмови перевізника маршруту №28 пускати автобус цією дорогою. І дорослі, й діти змушені 
були в мороз, у дощ, по багнюці, в повній темряві йти до роботи, школи, садочка...

Відновлено освітлення по вулиці 
Пацаєва, якого чекали 30 років

Допомогти людям пообіцяв 
депутат міської ради від ПАТ 
«АЗОТ» Іван Сухарьков. Він 
посприяв тому, щоб до місь-
кого бюджету на 2015 рік було 
закладено 350 тис. грн. на від-
новлення освітлення дороги.

– На цьому відрізку вулиці 
прокладено нові мережі зов-
нішнього освітлення, – роз-
повідає Іван Сухарьков. – Нас-
тупний етап – ремонт дороги 
та облаштування тротуарів, 
що є обов’язковою умовою 
відновлення транспортного 
сполучення перевізником. А 

воно просто вкрай необхідне, 
щоб мікрорайон, який занепав 
після припинення існування 
передового колись радгоспу, 
міг відновлюватися і розви-
ватися. Нині тут працюють 6 
фірм з виробництва меблів і є 
надія, що мікрорайон поступо-
во відродиться.

ПАТ «АЗОТ» вже не перший 
рік допомагає жителям радгоспу 
наводити лад на його території, 
вирішувати наболілі проблеми. 
Зокрема, тут регулярно про-
водяться суботники, під час 
яких поступово розчищаються 

чагарники, вивозиться сміття. 
Торік тут було встановлено ди-
тячий майданчик, цього року 
– парканчики й столи для про-
ведення свят.

– З’являється впевненість, 
що  життя в нашому мікро-
районі зміниться на краще, – 
розповідає голова квартального 
комітету «Черкаський» Анна 
Придатчук. – Ми дуже вдяч-
ні за допомогу ПАТ «АЗОТ» і 
особисто Івану Васильовичу 
Сухарькову. Це дійсно людина 
слова.

Наталія Бакалова
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З початку бойових дій на сході України в 2014 році на базі газорятувального загону ПАТ «АЗОТ» було створено волон-
терську групу «Україна понад усе», діяльність якої спрямовується на допомогу бійцям АТО. 

ЩИРО ВДЯЧНІ 
ВІТАЛІЮ СКЛЯРОВУ ЗА 
ПІДТРИМКУ І РОЗУМІННЯ

Але щоб виконувати цю 
роботу, нашій групі був пот-
рібний вільний час і матері-
альна підтримка працівників 
товариства. З цими та іншими 
питаннями ми звернулися до 
Голови Правління ПАТ «АЗОТ» 
Віталія Склярова, і що нас тоді 
вразило – ми порозумілись з 
півслова та отримали повну 
моральну і першу особисту ма-
теріальну підтримку. Нам було 
дозволено залучати до роботи 
начальників цехів, відділів, 
звертатись із питаннями во-
лонтерської діяльності до Ві-
талія Леонідовича в будь-який 
час.

За цей період, а це більше 
року, придбано дуже багато 
необхідного для бійців АТО: це 
захисні каски і бронежилети, 
теплі речі і предмети гігієни, 
інструмент і електрогенера-
тори, поліетиленова плівка 
та тепловізор, літня та зимо-
ва форми, берци, розгрузки, 
подарунки бійцям АТО, які 

перебували в Черкаському 
госпіталі, та дітям бійців АТО, 
продукти харчування та по-
шиття маскувальних халатів 
«Кікімора» в нашому Будин-
ку побуту «Хімік», допомога 
іншим волонтерським групам 
в Черкасах, матеріальна під-
тримка наших працівників, 
які через хворобу потрапили в 
складну фінансову ситуацію, 
та багато-багато  іншого. Зіб-
рано майже півмільйона гри-
вень. Ще на сотні тисяч гривень  
бійцям батальйонів «Черкаси» 
та «Айдар», 14-ї, 51-ї та 72-ї 
бригад передано 267 ватних жи-
летів, 100 пар валянців, ватні 
штани, куртки, светри, термо-
білизну тощо. Працівниками 
підприємства також зібрано 
та відправлено в зону АТО 
близько 5 тонн гуманітарної 
допомоги. На щастя, азотів-
ці, починаючи з керівництва 
і закінчуючи працівниками 
різних рівнів, розуміють всю 
важливість справи, яку ми 

всі спільно робимо. Приєм-
но бачити вдячні очі матерів, 
дружин, самих хлопців, які пе-
ребувають на Сході. Вони дя-
кують не особисто нам, волон-
терам. Вони добре розуміють, 
що за нами – великий друж-
ний колектив, тисячі людей, 

яким не байдужа доля країни і 
кожного громадянина. 

Особисту вдячність від їх-
нього імені передаємо Голові 
Правління ПАТ «АЗОТ» Віта-
лію Склярову.

З повагою волонтерська 
група «Україна понад усе»

Працівники Черкаського «Азоту» охоче підтримали всеукраїнську акцію зі збору пластикових кришечок. Вилучені 
за них кошти будуть спрямовані на адресну допомогу воїну АТО Дмитру Бодрієнку.

Збираючи  кришечки, азотівці 
допомагають Дмитру Бодрієнку

– Наприкінці вересня во-
лонтери «Діємо разом» вже 
здали першу партію пластико-
вих кришок ЗАТ «Черкасив-
торресурс». Було зібрано 170 
кілограмів кришок, а вилучені 
за них кошти перераховано на 
картку воїну АТО Дмитру Бод-
рієнку, який проходив службу 
в батальйоні «Черкаси». Під 
Волновахою він отримав пора-
нення, перебуває нині в Одесь-
кому госпіталі та потребує тер-
мінової матеріальної допомоги 
на лікування, – розповідає ди-
ректор ГО «Психологія і спорт» 
Валентин Михалко.

Нещодавно Валентин Ми-
халко побував на «Черкась-
кому Азоті», де працівники 
бухгалтерії передали партію 
зібраних пластикових кри-
шечок, чергова здача яких 
на ЗАТ «Черкасивторресурс» 
планується на кінець жовтня. 
Він щиро подякував азотівцям, 
які активно долучилися до ак-
ції «Збери кришки на допомогу 
воїнам АТО». Акція  продовжу-
ється й далі. Діємо разом!

Власн. інформ., 
фото надане волонтерами

групи «Діємо разом»
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ШАНУЄ ТА ПІДТРИМУЄ ШАНУЄ ТА ПІДТРИМУЄ 
СВОЇХ ВЕТЕРАНІВСВОЇХ ВЕТЕРАНІВ

руть активну участь в творчих 
конкурсах. Зокрема, Євгенія 
Досужа, Олександр Булаєнко 
та Ніна Агапова за цікаві пуб-
лікації ставали переможцями, 
за що керівництвом «Азоту» 
були відзначені призами.

Хор ветеранів ПАТ «АЗОТ», 
який функціонує при Благодій-
ному фонді, у 2001 році отримав 
звання «народного аматорського 
колективу профспілок України». 
На його рахунку безліч кон-
цертів, участь у всеукраїнських 
та міжнародних фестивалях у 
Києві, Чернігові та інших міс-
тах України. В його репертуарі 

Вже 21 рік поспіль при Бла-
годійному фонді ПАТ «АЗОТ» 
діє клуб «Біла акація», який 
збирає ветеранів праці на ціка-
ві зустрічі, традиційні україн-
ські вечорниці, літературні та 
ювілейні вечори. Таку чудову 
справу, започатковану ще пер-
шим керівником клубу Ніною 
Никифорівною Юріною, продо-
вжують Раїса Братко та Євгенія 
Досужа. Їхні пропозиції зна-
ходять підтримку в активістів 
клубу – Ніни Агапової, Катери-
ни Негрун, Миколи Прокопен-
ка,  Інни Мовчан, Олександра 
Булаєнка, Івана Холодняка та 

інших, які не одне десятиліття 
сумлінної праці присвятили 
рідному «Азоту», і тепер, буду-
чи вже на пенсії, перебувають 
в активному неспокої. Варто 
лише пригадати незабутню 
зустріч сімейних пар, які про-
жили разом 50 і більше років. 
Це сім’ї Воробйових, Туляєвих, 
Гельфандів, Вахрушевих, Плис, 
Дьоміних, Бехтер, Чернецових, 
Скоромних. Їхні серця вщент 
переповнені вдячністю за те, 
що про них не забувають. 

Ветерани праці завжди зна-
ходять час, щоб на сторінках га-
зети поділитися спогадами про 
незабутні події в їхньому житті 
та житті колег. Також вони бе-

підтримка ветеранів
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сандрович Корольков. Кількість 
його нагород у різних видах бо-
ротьби (греко-римська, самбо, 
дзюдо) на чемпіонатах України 
та світу додає гордості за люди-
ну, яку добре всі знають. Цього 
року Ігор Олександрович став 
чемпіоном змагань в шостих 
літніх Всеукраїнських іграх 
ветеранів спорту з боротьби 
самбо, а ще завоював «золо-
то» на чемпіонатах України з 
вільної та греко-римської бо-
ротьби. Своїм перемогам май-
стер спорту завдячує колективу 
ПАТ «АЗОТ», відчуваючи його 
постійну підтримку.

У квітні далекого 1989 року 
у спортсменів – любителів бігу 

з’явилася мрія здійснити понад-
марафонський пробіг. Маршрут 
Черкаси – Краків, протяжністю 
1100 км, був успішно подолано. 
Фактично день проведення 
цих змагань став офіційною 
датою «народження» клубу лю-
бителів бігу «Ритм», який усі 
26 років очолює ветеран праці 
ПАТ «АЗОТ», невтомний енту-
зіаст спорту Юрій Воробйов. На 
рахунку бігунів не одна сотня 
легкоатлетичних пробігів на 
різні дистанції і щоразу Юрій 
Петрович завдячує за їх про-
ведення, особливо в питаннях 
забезпечення транспортом, ке-
рівництву рідного «Азоту».

Ніна Гошуренко

На сьогодні всі непрацюючі ветерани праці Черкаського «Азоту» об’єднані в один великий структурний підрозділ – 
Благодійний фонд ПАТ «АЗОТ». Підставити надійне плече допомоги, організувати й провести святковий захід, виїхати на 
концертні «гастролі», побувати на екскурсії… Це далеко не весь перелік справ, якими переймаються ветерани-азотівці. І 
в будь-якому починанні їх підтримує керівництво підприємства та працюючі виробничники.

близько 80 пісень. Є навіть такі 
самобутні твори, які не вико-
нує жоден творчий колектив 
на Черкащині. Хор є частим 
гостем і на рідному підприємстві, 
звітуючи перед виробничниками 
новими пісенними композиціями 
та віншуючи щороку азотівців 
з Новим успішним роком. За 
пережиті емоції та враження 
під час гастролей в інші міста 
України учасники хору щиро 
дякують керівництву ПАТ 
«АЗОТ». А ще висловлюють 
подяку за нові яскраві костю-
ми, які додають їм особливого 
колориту та  шарму.    

Є серед ветеранів праці й ак-
тивні спортсмени. Це Ігор Олек-
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14 жовтня у день великого свята Покрови Пресвятої Богородиці та день українського козацтва колишньому голов-
ному приладнику – головному метрологу ПАТ «АЗОТ» Олександру Григоровичу Шаблію виповнилося славних 75 років, 
насичених цікавими багатогранними подіями, незабутніми зустрічами, приємними спогадами.

ЖИТТЄВИЙ ЮВІЛЕЙ 
ВЕТЕРАНА ПРАЦІ
ДОВЖИНОЮ В 75 РОКІВ

Як вважає сам Олександр Григорович, 
людське життя складається із багатьох 
випадковостей. Будучи ще студентом фа-
культету хімічного машинобудування Ки-
ївського політехнічного інституту, він у 
складі студентського загону несподівано 
потрапив до Черкас. Ця поїздка для нього 
просто так не закінчилася: у придніпров-
ському місті він зустрів свою майбутню 
дружину Тамілу. А тому Олександру Гри-
горовичу нічого не залишалося, як, закін-
чивши інститут, їхати в Черкаси на удар-
ну комсомольську будову. Прийняв його 
тодішній директор Валентин Федорович 
Писарєв.

– Він сказав, що вільних інженерних 
посад на підприємстві поки що немає, 
отож, якщо є бажання, то мене візьмуть на 
виробництво іонообмінних смол слюса-
рем КВПіА шостого розряду. Я погодився 

з великою радістю. Хотілося якнайшвид-
ше набути практичного досвіду. А рівно 
через рік я вже працював у групі автомати-
ки цеху контрольно-вимірювальних при-
ладів і автоматики. Це був час введення в 
дію багатьох виробництв, зокрема, цехів 
М-1, А-3, А-4. В останній я пішов керува-

ти дільницею КВПіА, – згадує Олександр 
Григорович. 

Тут починати довелося фактично з нуля. 
Та й цех виявився своєрідним: половина об-
ладнання була вітчизняного виробництва, 
другу половину становили французькі по-
ставки. Очікувалося, що подібний сим-
біоз дасть позитивні результати. Проте, 
вийшло навпаки. Цех вводився довго і 
важко. Майже всім службам доводило-
ся днювати й ночувати на виробництвах. 
Часто із спеціалістами залишався й дирек-
тор Валентин Олександрович Сорокін. Від 
уже збудованих, нове виробництво відріз-
нялося тим, що в ньому було встановлено 
аж три великовантажних агрегати з випус-
ку аміаку. Тут вперше в Радянському Со-
юзі була впроваджена блочна пневматич-
на система управління, з допомогою якої 
все керування процесом велося з єдиного 
пульта. До її впровадження  причетний і 
Олександр Григорович Шаблій, за що його 
було нагороджено срібною медаллю ВДНГ. 
Про цей структурний підрозділ (цех А-4) 
та його колектив у Олександра Григоро-
вича залишилися найтепліші спогади. 
Тут він пропрацював десять років. І коли 
у березні 1981 року його було призначено 

головним приладником  підприємства, то 
на той час у цеху він займав уже посаду за-
ступника начальника.

 Майже три десятиліття Олександр Гри-
горович керував службою КВПіА Черкась-
кого «Азоту», сформував високопрофесій-
ний колектив, зусилля якого спрямовував 
на вирішення важливих для підприємства 
завдань щодо модернізації систем авто-
матизації та їх ефективного застосування 
в керуванні технологічними процесами на 
базі мікропроцесорної техніки, що знач-
но сприяло підвищенню продуктивності 
праці.

 На завершення його кар’єри на під-
приємстві в системі управління відбулася 
справжня комп’ютерна революція. Зок-
рема, на обслуговування за допомогою 
мікропроцесорної техніки першим був 
переведений  цех А-5. Аналогічна система 
запрацювала й на виробництві капролак-
таму  та в інших структурних підрозділах.

Кажуть, що світ на своїх плечах трима-
ють оптимісти. Саме таким і є Олександр 
Григорович, незважаючи на поважний вік. 
Він ніколи не давав собі ні найменших 
поблажок і його життєвий ритм завжди 
вражав насиченістю. Багато хто з азотів-
ців згадує ювіляра з особливою теплотою, 
констатуючи той факт, що за будь-яких об-
ставин Олександру Григоровичу  ніколи не 
зраджували його людяність і висока поряд-
ність. На основі цих моральних якостей 
він і будував свої професійні й особисті 
стосунки. І хоч зараз Олександр Григоро-
вич перебуває на заслуженому відпочин-
ку, він продовжує перейматися інтересами 
рідного «Азоту».

Разом з дружиною Тамілою Василів-
ною живуть задля родини сина Сергія та 
заради улюбленого онука Олександра, 
який названий на честь дідуся. Це є най-
більшим надбанням у їхньому подруж-
ньому житті, золотий ювілей якого відзна-
чатимуть у наступному році. 

Керівництво ПАТ «АЗОТ», колектив 
служби головного метролога, багато 
азотівців, в тому числі й ми – колектив 
прес-центру, переказують Вам, шановний 
Олександре Григоровичу, найсердечніші 
поздоровлення із 75-річчям. Всі бажа-
ють Вам земних благ, міцного-преміцного 
здоров’я, бадьорого настрою та мирного, 
сонячного довголіття!

   Ніна Гошуренко

За вагомий внесок у розвиток рідного «Азоту», якому Олександр Григоро-
вич Шаблій присвятив 43 роки плідної праці, він нагороджений орденами 
«Дружба народів» та «За заслуги ІІІ ступеня», срібною медаллю ВДНГ СРСР, 
а за довголітню сумлінну працю – медаллю «Ветеран праці».

За схемою системи управління в цеху А-4
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ВІТАЄМО!

ЯРОШЕВУ Ольгу Андріївну – старшого 
прийомоздавальника вантажу та багажу 
залізничного цеху із 50-річчям.

ЗБІТНЄВА Валерія Миколайовича – 
апаратника абсорбції цеху М-5 із 45-річ-
чям.

СУЛДЕНКА Олексія Олександровича 
– апаратника підготовки сировини цеху 
М-7 із 25-річчям.

ШЕПЕЛЯ Олександра Миколайовича – 
електрозварника УКР із 55-річчям. 

СЛЮСАР Ірину Іванівну – акумулятор-
ника цеху М-9 із 50-річчям.

ДМИТРАШКА Володимира Олександро-
вича – електромонтера цеху К-7 із 45-річ-
чям.

ПОПОВИЧА Олександра Вікторовича – 
електромонтера цеху М-5  із 35-річчям.

ПІВТОРАКУ Павла Миколайовича – на-
чальника відділення цеху ХВО із 35-річ-
чям.

АНДРІЯША Андрія Вікторовича – на-
чальника дільниці цеху КВПіА із 30-річ-
чям.

МАКАРОВА Ігоря Григоровича – слюса-
ря-ремонтника ЦЦР із 45-річчям.

СУХЕНКА Юрія Вікторовича – слюсаря-
ремонтника УКР  із 65-річчям.

ПАНЧЕНКА Олександра Миколайо-
вича – слюсаря-ремонтника цеху М-5 із 
30-річчям.

БОРОЗЕНЦЯ Василя Івановича – ма-
неврового диспетчера залізничного цеху 
із 60-річчям.

БІЛЕЦЬКУ Людмилу Олександрівну – 
апаратника цеху К-4 із 55-річчям.

ЧЕМЕРИС Катерину Олексіївну – лабо-
ранта хіманалізу цеху ХВО із 40-річчям.

МАКОТУ Павла Андрійовича – апарат-
ника підготовки сировини цеху М-7 із 
25-річчям.

ЛЕЛЕКУ Сергія Михайловича – апарат-
ника окислення цеху К-4 із 35-річчям.

ЛЕНЬКОВА Василя Костянтиновича – 
слюсаря-ремонтника УКР із 60-річчям.

БОНДАРЕНКА Олександра Олександ-
ровича – апаратника піролізу цеху К-6 із 
45-річчям.

ПИЛЯВСЬКУ Тетяну Олександрівну – 
електромонтера цеху М-2 із 60-річчям.

ПУГАЧ Валентину Василівну – ізолю-
вальника на термоізоляції цеху захисних 
покриттів із 55-річчям.

ЗАЙЧЕНКА Андрія Миколайовича – 
слюсаря-ремонтника цеху М-2 із 35-річ-
чям.

ДЕМЧУКА Богдана Дмитровича – на-
чальника зміни цеху М-6 із 25-річчям.

ПОПОВИЧА Юрія Михайловича – ма-
шиніста компресорних установок цеху 
К-1 із 45-річчям.

ЄГУПОВА Станіслава Івановича – елект-
ромонтера ЦЗП із 65-річчям.

ФЕНДЮКА Олександра Григоровича – 
інженера відділу діагностики і контролю 
із 45-річчям.

ГОРШКАЛЬОВУ Мирославу Миронівну 
– хіміка ЦВТК із 55-річчям.

МАРУХІНУ Оксану Миколаївну – стар-
шого комірника цеху складського госпо-
дарства із 45-річчям.

ЗАПОЛЬСЬКОГО Юрія Валентиновича 
– токаря РМЦ із 50-річчям.

КУЗЬМЕНКА Миколу Васильовича – 
слюсаря КВПіА цеху К-4 із 55-річчям.

СЛАЩОВА В’ячеслава Дмитровича – 
апаратника одержання вуглекислоти цеху 
М-6 із 60-річчям.

КАШНЕРА Павла Михайловича – май-
стра зміни цеху К-3  із 55-річчям.

ВОРХЛИКА Юрія Віталійовича – маши-
ніста компресорних установок цеху К-3 із 
45-річчям.

КРАЙНИЧЕНКО Марину Володимирів-
ну – старшого хіміка ЦЛ  із 45-річчям.

СОРОКІНА Олександра Валентиновича 
– слюсаря КВПіА цеху А-3 із 65-річчям.

САМАРІНА Олександра Михайловича – 
начальника сектора устаткування УМТП 
із 40-річчям.

СТАДНИКА Олександра Петровича – 
апаратника абсорбції цеху М-5 із 30-річ-
чям.

ДЯКУНА Віктора Івановича – водія АТЦ 
із 55-річчям.

ЖУРУ Володимира Віталійовича – май-
стра зміни цеху ХВО із 60-річчям.

ВАРЯНИЦЮ Віталія Миколайовича – 
майстра з ремонту технологічного облад-
нання цеху М-6 із 40-річчям.

КОВАЛЬЧУК Наталію Олександрівну 
– апаратника екстрагування цеху К-1 із 
55-річчям. 

СОКОЛОВА Михайла Геннадійовича – 
електромонтера цеху А-3 із 45-річчям.

ЛЮТЕНКА Максима Леонідовича – апа-
ратника підготовки сировини цеху К-6 із 
30-річчям.

ТКАЧЕНКА Ігоря Олеговича – слюсаря 
КВПіА цеху ВПіПК із 50-річчям.

ІЩЕНКА Станіслава Микитовича – 
майстра з ремонту КВПіА цеху М-6 із 
60-річчям.

ЛАСИНСЬКУ Людмилу Володимирівну 
– контролера відділу діагностики і конт-
ролю із 55-річчям.

ПЕРЕСУНЬКО Олену Іванівну – хіміка 
Центральної лабораторії із 45-річчям.

КИСЛЕНКА Дмитра Вікторовича – слю-
саря КВПіА цеху К-6 із 25-річчям.

ТОКАР Ірину Вікторівну – економіста 
цеху М-9 із 55-річчям.

ЖИДКОВУ Ніну Антонівну – лаборанта 
хімічного аналізу ЦВТК із 50-річчям.

БРАЖНИКА Євгена Віталійовича – 
старшого майстра з ремонту цеху М-9 із 
55-річчям.

КАЛЕНИКА Бориса Олександровича – 
слюсаря КВПіА ЦВТК із 55-річчям.

НИЧ Зіновія Романовича – майстра змі-
ни цеху К-6 із 60-річчям.

ЗАДАЧИНА Дмитра Степановича – зас-
тупника начальника ЦЗП із 65-річчям.

МАРШТУПУ Василя Олексійовича – 
машиніста компресорних установок цеху 
ХВО із 55-річчям.

ТУРЧИНА Петра Сергійовича – водія 
РБЦ із 50-річчям.

ЗАДОРОЖНЮ Світлану Леонідівну – 
апаратника випарювання цеху М-9 із 
55-річчям. 

З ювілеєм!

ШОЛУДЬКО Марію Іванівну – сторожа змінного цеху І-1.

З 25-річчям трудового стажу!

Нехай кожен день плавання в безкрайньому життєвому морі відкриває для 
вас нові острови досягнень, звершень та здобутків. Нехай ці прекрасні ідеали не 
залишаються словами, натомість збагатяться вірою, любов’ю та теплотою 
людських сердець.

 Із 60-ти прожитих років  чотири де-
сятиліття Олена Олексіївна Цуканова 
добросовісно трудиться на Черкасько-
му «Азоті». Вона – контролер відділу вхід-
ного контролю, має багаторічний досвід, 
який залюбки передає хімікам молодого 
покоління. Її поважають за високий про-
фесіоналізм, людяність і щирість.

У продовження почесного ювілею 
бажаємо Вам, дорога Олено Олексіїв-
но, щоб Ваш подальший життєвий шлях 
освічувався теплим промінням щастя, 
любові і добра. Гарного Вам настрою і 
здійснення найзаповітніших мрій!

Колектив відділу вхідного контролю
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У святковий день  14 жовтня двори кількох черкаських будинків наповнилися музикою, яскравими барвами, 
радісним сміхом та вигуками малечі. Тут проходило відкриття сучасних ігрових комплексів від ПАТ «АЗОТ». 
За останні два роки підприємство виготовило 30 комплектів ігрового та 15 комплектів спортивного обладнання. 
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