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У Новий рік колектив цеху А-3
увійшов з вагомими результатами
Читайте в номері
Підприємці та аграрії
разом відстоюватимуть
інтереси Черкащини
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Проект «Азоту» – серед
60-ти найкращих в СНД
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Корпоративна соціальна
відповідальність Group DF:
пріоритетні напрямки

Цех з виробництва аміаку А-3 щороку демонструє високі
показники з економії енергоресурсів. Рік, що минув, не став
винятком. Аміачникам вдалося зекономити 11 млн. 420 тис. м3
природного газу та 1 млн. 231 тис. кВт/год електроенергії.
Кожного року скорочуються і витрати газу на 1 тонну продукції. У 2014 році цей показник знизився з 1029 м3 до 1012 м3.
Таких результатів вдалося досягти завдяки проведенню якісних
капітальних ремонтів та постійній модернізації виробництва. На
фото (зліва направо): О.Боряков, О.Сорокін, О.Бондаренко та
С.Грузинський на ЦПУ цеху А-3.
Детальніше на 3 стор.

Економічні показники грудня
Товарної продукції у порівняльних цінах за грудень вироблено
на 108,7 відсотка; товарної продукції у діючих цінах – на 107,4
відсотка; мінеральних добрив у стовідсотковому обчисленні – на
110,5 відсотка. Зокрема, аміаку всього напрацьовано на 100,8 відсотка, аміачної селітри – на 103,7 відсотка; карбаміду – на 113,4
відсотка; аміачної води – на 101,2 відсотка; слабкої азотної кислоти – на 103,6 відсотка; рідкого кисню – на 103 відсотки.
Всього товарної продукції в порівняльних цінах за 2014 рік
вироблено на 103,8 відсотка.
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Привітання від хіміків
для бійців АТО
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Діти азотівців побували
в новорічній казці
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На «Азоті»
6
стор.
провели
об’єктові навчання
Наприкінці 2014 року на підприємстві пройшли масштабні навчання за участі підрозділів управління ДСНС України в Черкаській
області та служб цивільного захисту міста.
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Підприємці та аграрії
РАЗОМ СПРИЯТИМУТЬ
РОЗВИТКУ ЧЕРКАЩИНИ

Наприкінці грудня Голова Правління ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM Віталій Скляров взяв участь у передачі Черкаської обласної телекомпанії «Рось» «Країна, яка нам потрібна», під час якої обговорювалися засади створення нової громадської
організації – «Об’єднання територіальних громад». До неї увійшов і Черкаський «Азот».

У дискусії взяли участь голова цієї громадської організації,
депутат обласної ради Наталія
Старікова, почесний голова асоціації «Незалежне об’єднання
сільськогосподарських підприємств» Петро Душейко, засновник СТОВ «Дніпро» Олексій
Душейко, народний депутат
України 4, 5 та 6 скликань, засновник фірм «Агро-Рось» та
«Агро-Рось-Інвест»
Анатолій
Семинога, а також студенти
черкаських вузів – ЧНУ і Європейського університету.
Загалом мова йшла про те,
що в країні назріває необхідність реальної децентралізації
влади, за якої місцевим громадам надавалося б більше прав
та можливостей вирішувати
саме ті питання, які дійсно
актуальні і потребують якнайшвидшого вирішення. А гроші, які нині заробляє реальний
сектор економіки – промислові та сільгосппідприємства,
фермери, підприємці, більше
залишалися на місцях. Поки ж

Н.Старікова, В.Скляров та П.Душейко у студії ТРК «Рось»
готується законодавча та виконавча база таких перетворень,
аграрії та промисловці Черкащини вирішили об’єднатися в
громадську організацію, щоб
мати змогу спільно вирішувати
наболілі для всіх питання та розвивати свій регіон.
– Черкащина – аграрна область, а наше підприємство,

в зв’язку з подіями на Сході
України, залишилось на сьогодні найбільшим вітчизняним виробником мінеральних
добрив, – зазначив Віталій
Скляров. – Коли ж «Азот» опинився під загрозою закриття
через Постанову Кабміну про
заборону використання з підземних сховищ наперед при-

дбаного керуючою компанією
газу, під ударом опинилися і
аграрії, в яких незабаром почнеться весняна посівна, і самі
черкасці, оскільки наше підприємство
бюджетоутворююче. Відрахування, які воно
сплачує, – це зарплати працівників бюджетної сфери, пенсії
та інші виплати, які потрібно
робити місту. Саме «Азот» нині
очищає стоки обласного центру, витрачаючи мільйони на
утримання очисних споруд та
частини міського колектора.
Те ж саме можна сказати й
про інші підприємства, які нині
працюють в області. Всі вони
пов’язані між собою, утворюючи єдиний господарський
комплекс, що утримує інфраструктуру та соціальну сферу
населених пунктів. Об’єднання
їхніх зусиль заради спільного
блага територіальних громад і
Черкащини в цілому й ставлять
собі за мету члени створеної громадської організації.
Наталія Бакалова

Проект ПАТ «АЗОТ» увійшов
до 60-ти найбільш успішних в СНД

Проект з модернізації аміачного виробництва, який було реалізовано на Черкаському «Азоті» OSTCHEM, визнано
найефективнішим серед енергозберігаючих проектів компаній, згідно з оприлюдненим дослідженням «Ernst & Young».

Аудиторська
компанія
«Ernst & Young» спільно з Євразійським Банком Розвитку
провели дослідження можливостей підвищення енергоефективності в промисловості
країн СНД для довідника
«Невидиме паливо». У довіднику проаналізовано тенденції
у сфері енергоефективності в
Україні, Росії, Білорусі та Казахстані за 2005 – 2011 рр., а
також представлено 60 кейсів у
галузі енергозбереження.

Серед представлених робіт
із країн СНД – серія проектів
із модернізації аміачного виробництва на ПАТ «АЗОТ» у цехах
А-3 та А-5. Їхня реалізація дозволила підприємству досягти
значного зниження споживання природного газу й електроенергії.
– Кожного року до програми капремонтів у технологічних
цехах
входять
проекти, спрямовані на досягнення енергоефективності

процесу виробництва добрив,
– говорить Голова Правління
ПАТ «АЗОТ» Віталій Скляров.
– Загалом завдяки втіленню
на підприємстві інвестиційних
проектів тільки в 2013 році вдалося зекономити енергетичних
ресурсів на суму 140 мільйонів
гривень.
Насамперед зменшити обсяги споживання паливно-енергетичних ресурсів вдалося за рахунок проведення низки проектів з
комплексної реконструкції це-

хів з виробництва аміаку А-5 і
А-3 протягом 2006 – 2009 рр.
Збільшення потужності цехів
дозволило не лише забезпечити збалансоване виробництво й споживання аміаку на
підприємстві, але й знизити
питому витрату природного
газу на його випуск до середньосвітового рівня. Загальний
обсяг інвестицій складає 38,5
млн. доларів США.
Власн. інформ.
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Для аміачників цеху А-3
2014 РІК СТАВ РОКОМ
НОВИХ ДОСЯГНЕНЬ

Коли вся країна відзначала новорічні свята, а люди ховалися по теплих домівках від несподіваних морозів, черкаські
хіміки продовжували трудитися, виробляючи такі необхідні українським аграріям добрива. Адже сонце повернуло на
весну і посівна вже не за горами. Тож виробництво продовжує працювати на повну потужність.
– У холодну пору року продуктивність цеху навіть підвищується за рахунок зниження
температури оборотної води
та збільшення продуктивності
компресорів технологічного
повітря, – зазначив начальник
зміни №3 цеху з виробництва
аміаку А-3 ПАТ «АЗОТ» Олександр Бондаренко.
Чергування його зміни цього року припало на Різдво та
на наступний день. Сонячного
морозного ранку ми завітали
до аміачників, щоб привітати
їх зі святом та поспілкуватися
про те, як працювалося в році,
що минув.
У цеху традиційно кипить
робота. На ЦПУ про свято нагадує новорічна ялинка. До речі,
прикрашала її саме третя зміна, яка чергувала напередодні
Нового року. Виявилося, що
новорічні свята для аміачників
позначені ще й особистими.
Так 1 січня день народження відзначав Олександр Бондаренко.
Цього року пощастило святкувати його вдома. А 2 січня –
особисте свято було у заступника начальника цеху Олександра
Борякова. Обоє іменинників
– досвідчені працівники, які
багато років віддали роботі в
рідному цеху.
Вдалося познайомитися і
ще з одним представником «золотого фонду» цеху – слюсарем
КВПіА Олександром Сорокіним. Він почав працювати в
цеху з липня 1969 року, коли
тут лише монтувалося обладнання. З тих пір незмінно трудиться на виробництві
аміаку, яке вважається одним
із найскладніших. Олександр
Валентинович дуже досвідчений спеціаліст, знає про свою
роботу все та підготував не одного «кіповця». Нині його учні
трудяться практично на всіх
виробництвах підприємства.
Важливою подією для цеху
в році, що минув, стало при-

значення 1 червня начальником
цеху Віктора Погорілого. Віктор Іванович розпочав роботу
на «Азоті» в 1992 році апаратником конверсії в цеху А-4,
потім трудився апаратником
конверсії в цеху А-3, з 2007
року працював начальником
відділення. У цеху він користується авторитетом, адже зарекомендував себе як грамотний,
компетентний спеціаліст та
керівник. Тож колектив підтримав його на новій посаді
та ефективно працює під його
керівництвом.
– Ми задоволені результатами своєї роботи у 2014 році,

Начальник цеху А-3 Віктор Погорілий

При річному плані 400 тис. тонн, цех А-3 напрацював 400 тис. 864 тонн продукції,
що склало 100,2 відсотка. Протягом року вдалося зекономити 11 млн. 420 тис. м3
природного газу, 1 млн. 231 тис. кВт/год електроенергії. Кожного року вдається скорочувати й витрати газу. У 2014 році цей показник знизився з 1029 м3 до 1012 м3.
– розповів заступник начальника цеху Олександр Боряков.
– Вдало провели капітальні
ремонти, маємо хорошу економію енергоресурсів. Хотілося
б, щоб і в наступному році цех
не збавляв темпи та покращував свої показники.
Таких результатів вдалося
досягти завдяки проведенню

якісних капремонтів та постійній модернізації виробництва.
У 2014 році на ці роботи ПАТ
«АЗОТ» виділив 31 мільйон гривень – найбільше з усіх виробництв. Ремонти проводилися
на обох технологічних нитках.
Серед найважливіших – заміна
ще 2 петель (2 були замінені в
2013 році) на котлі-утилізаторі

Зварювальник УКР Федір Слободський працює над монтажем
газодинамічних ущільнювачів компресора природного газу

другого агрегату синтезу аміаку,
вартість кожної з яких майже 4,5
млн. грн. Це дозволило забезпечити безперебійну та надійну
роботу агрегату. Ще одним важливим проектом була модернізація компресора у відділенні підготовки синтез-газу. На ньому
було встановлено спеціальні
сучасні газодинамічні ущільнювачі нового покоління, які
не вимагають подачі мастила.
Завдяки цьому вдасться зменшити витрати мастила, підвищити безпеку технологічного
процесу, уникнути забруднення навколишнього середовища
у разі можливої розгерметизації
трубопроводів. Виконано також
велику кількість інших робіт,
спрямованих на відновлення ресурсу обладнання та підвищення
ефективності його роботи.
Тож бажаємо аміачникам і
в новому 2015 році плідної роботи, нових досягнень та тільки
найкращих показників.
Наталія Бакалова,
фото автора
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Корпоративна соціальна
відповідальність Group DF:
пріоритетні напрямки

Що таке корпоративна соціальна відповідальність? Єдиного визначення КСВ немає і, певно, не може бути, оскільки
йдеться про системний підхід до комплексної проблеми. За одним із визначень, КСВ – це спосіб управління бізнеспроцесами з метою забезпечення позитивного впливу на суспільство.
Сприяння економічному і соціальному розвитку України та регіонів, де розташовані підприємства, покращення якості
життя своїх співробітників, їхніх сімей, суспільства в цілому – одна з важливих функцій, яка є невід’ємною частиною корпоративного управління Group DF (Група об’єднує в тому числі чотири підприємства азотної хімії – ПрАТ «Сєвєродонецке
об’єднання Азот», Горлівський «Концерн Стирол», ПАТ «Рівнеазот» і Черкаське ПАТ «АЗОТ»).
Компанія визначила чотири пріоритетні напрямки в сфері корпоративної соціальної відповідальності: регіональний
розвиток, освіта, екологія і культурна дипломатія.
РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК
Наша мета в напрямку регіонального розвитку – сприяти
підвищенню якості життя в містах присутності Групи. Розвиток міст здійснюється в рамках
програми «Збережи своє місто», яка охоплює 10 міст по всій
Україні загальною чисельністю
населення понад 1 мільйон
українців. У рамках програми підприємства Групи взяли
на себе зобов’язання щодо
ремонту доріг, реконструкції
стадіонів і палаців культури,
парків, дитячих майданчиків
та інших об’єктів соціальної
інфраструктури. Інвестиції в
регіональний розвиток у 2013
році склали 219 млн. грн.
ОСВІТА

У галузі освіти ми бачимо
для себе два ключові завдання: виведення вищої освіти на
якісно новий рівень і розвиток
професійно-технічної освіти в
Україні.
У нашому розумінні, вивести вищу освіту на новий рівень
означає зробити її практичною
для життя. Ми прагнемо підвищити престижність спеціальностей, що мають відношення
до нашого бізнесу і економіки
країни. Підтримуючи розвиток
хімічної освіти, ми формуємо
професійний кадровий резерв
для наших підприємств, а також сприяємо зростанню інтелектуального капіталу країни.
Ми прагнемо підвищити
рівень професійно-технічної Співпрацюємо з українськими відправляємо наших співро- водимо профорієнтаційну роосвіти і престижність робіт- вузами, працевлаштовуємо ви- бітників на перепідготовку та боту. Інвестиції в освіту в 2013
ничих професій в Україні. пускників на наших заводах, підвищення кваліфікації, про- році склали 7 млн. грн.
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соціальна сфера

ЕКОЛОГІЯ
Наше головне завдання в
галузі екології – мінімізувати
вплив виробничого процесу на
навколишнє середовище і досягти максимальної енергоефективності наших підприємств.
Екологічні інвестиції Group
DF спрямовані на вирішення
питань в галузі охорони атмосферного повітря, води, земельних ресурсів, ефективного
використання енергії. У 2013
році екологічні інвестиції Групи
склали 345 млн. грн.
Одне із пріоритетних завдань
в екології – впровадження інноваційних енергозберігаючих
проектів на наших підприємствах. Енергоефективність нашого виробництва залежить
від раціонального використання природного газу та теплової
енергії. Зокрема, на більшості виробничих потужностей
Group DF встановлено парові
турбіни, що перетворюють пар
в електроенергію і виробляють
близько 20% від загального обсягу електроенергії, споживаної підприємствами.
КУЛЬТУРНА ДИПЛОМАТІЯ
Про Україну в світі сьогодні знають недостатньо. Ми
хочемо покращити сприйняття нашої країни за кордоном, сприяти формуванню
позитивного іміджу України
як європейської країни з багатою культурною спадщиною
і яскравою сучасною культурою. Репутація країни впливає
не тільки на залучення інвестицій, але і на здатність українських виробників конкурувати
на глобальному ринку.

Першим проектом Group DF
у співпраці з Firtash Foundation в
напрямку культурної дипломатії
стали «Дні України у Великобританії», які пройшли в жовтні 2013 року в Лондоні. Культурний проект став першою
масштабною
міжнародною
подією, яка показала сучасну
Україну в новому ракурсі, поглибила знання британців про
нашу країну і дала новий поштовх у розвитку україно-бри-

танських відносин. Протягом
трьох днів відомі українські
художники, артисти, музиканти, дизайнери та кращі народні майстри демонстрували
колорит України: мистецтво,
літературу, класичну, етнічну
та сучасну музику, моду, кухню
і народні ремесла.
У листопаді 2014 року в
рамках щорічного культурного фестивалю «Дні України
у Великобританії» відбулася

виставка українського сучасного мистецтва «Передчуття:
Українське мистецтво сьогодні». На виставці була представлена найбільша на сьогодні
колекція творів українських
художників – понад 160 картин, скульптур, інсталяцій різних стилів, технік та напрямів,
створених за останні два десятиліття.
Джерело: Group DF

Северодонецкий «Азот» OSTCHEM
возобновил свою работу
Северодонецкий «Азот», входящий в холдинг OSTCHEM (объединяет предприятия азотной химии Group DF), произвел пуск цеха производства аммиачной, калиевой и натриевой селитры.
– Северодонецкий «Азот»
возобновил производство аммиачной селитры. Аграрии
крайне нуждаются в этом виде
минеральных удобрений. А
цель в нынешнее сложное
время у нас одна — возобновить работу предприятия,
способствовать восстановлению экономики области, всей
Украины, — говорит технический директор, заместитель

Председателя Правления ЧАО
«Северодонецкое объединение
Азот» Валентин Голубев.
— В соответствии с решением руководства OSTCHEM
выработку продукции начали цех производства азотной
кислоты и цех производства
аммиачной, калиевой и натриевой селитры. Эти два цеха
мы пускаем вместе, потому
что они входят в одну техно-

логическую цепочку. Азотная
кислота необходима для производства такого минерального удобрения, как аммиачная
селитра. При пуске использовался привозной аммиак.
Возобновление производства
других видов продукции будет
зависеть от ситуации в регионе, в частности от стабильности электроснабжения. Символично, что ровно 63 года назад

история «Азота», как действующего предприятия, также
началась с выпуска аммиачной селитры.
О значимости возобновления выпуска продукции
Северодонецким
«Азотом»
OSTCHEM свидетельствует и
визит в цех производства аммиачной, калиевой и натриевой
селитры руководства области.
Источник: azot.lg.ua
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Напередодні Нового року
НА ПАТ «АЗОТ» ПРОЙШЛИ
МАСШТАБНІ НАВЧАННЯ

На Черкаському «Азоті» OSTCHEM відбулися спеціальні об’єктові навчання, спрямовані на практичне відпрацювання
дій щодо ліквідації можливих наслідків надзвичайної ситуації. У ліквідації масштабної імітованої «аварії» на хімічному
підприємстві взяли участь підрозділи управління ДСНС України в Черкаській області та спеціалізовані служби цивільного захисту міста.
Спеціальні об’єктові навчання охопили не тільки служби ПАТ «АЗОТ», оскільки за
сценарієм «аварія», яка трапилася в цеху А-5, загрожувала як
працівникам товариства, так
і мешканцям деяких районів
Черкас. Колектив підприємства та всі служби спрацювали
якісно та оперативно. За перебігом подій на місці навчань
спостерігав начальник цивільного захисту області, голова обласної державної адміністрації
Юрій Ткаченко.
Для відпрацювання спільних тактичних дій було змодельовано ситуацію. Згідно з
легендою, «аварія» сталася в
сховищі рідкого аміаку загальною місткістю 10 тис. тонн. На
момент надзвичайної ситуації
в ньому зберігалося близько
3 тис. тонн аміаку. Внаслідок

Встановлення водяної завіси
руйнування прокладки фланцевого з’єднання на лінії видачі аміаку зі сховища перед
відсікачем стався витік 68,2
тонн аміаку в залізобетонний
«стакан». Це призвело до утворення токсичної хмари аміаку.
В зоні ураження опинилося
714 працівників. 6 працівників
із цехів А-5, М-5, ВПіПК отруїлися та перебували без свідомості. На прохідній підприєм-

Голова Правління В.Скляров та голова ОДА Ю.Ткаченко
ства також було зафіксовано
погіршення стану здоров’я 43
працівників. Тим часом аварія перейшла на рівень «В»,
тобто вийшла за межі підприємства. Хімічно забруднена
хмара почала розповсюджуватися в північному напрямку
до міста Черкаси зі швидкістю
вітру 3 м/с. У зоні хімічного
забруднення глибиною 3700 м
опинилася частина міста, 16
промислових об’єктів, три навчальні заклади та дві установи
охорони здоров’я. Зважаючи на перераховані фактори,
служби цивільного захисту
мали реагувати на ситуацію
миттєво.
Про початок навчань сповістила сирена аварійної виробничої сигналізації. На місці
події було організовано штаб
з ліквідації надзвичайної ситуації, який очолив начальник
штабу цивільного захисту ПАТ
«АЗОТ» Анатолій Садовий. До
його складу увійшли керівники всіх аварійно-рятувальних
служб та формувань підприємства, аварійно-ремонтні служби, головні спеціалісти тощо.
Задіяні в навчаннях підрозділи
діяли відповідно до посадових
інструкцій.

До місця локалізації надзвичайної ситуації оперативно прибували підрозділи екстреного реагування підприємства. Команда
воєнізованого газорятувального
загону (ВГРЗ) першою увійшла
до небезпечної зони у захисних
костюмах. Під час проведення
хімічної розвідки було знайдено та евакуйовано потерпілих.
Пожежно-рятувальні підрозділи підприємства, провівши
пінну атаку та встановивши
водяну завісу локалізували
розповсюдження хмари аміаку

та провели її розбавлення. Рятувальники управління ДСНС,
які прибули за викликом, замінили на позиціях співробітників 1 ДПРЗ з охорони ПАТ
«АЗОТ» через закінчення повітря в балонах їхніх захисних
апаратів та провели заходи
щодо захисту суміжних цехів.
– Навчання такого масштабу проходять на підприємстві
не вперше. Доцільність їхнього проведення очевидна, адже
підрозділи цивільного захисту
«Азоту» й міста мають можливість відпрацювати свої навички та стратегію взаємодії. З
кожним разом ми покращуємо
свої показники, підвищуємо
рівень безпеки виробництва,
– коментує Голова Правління
ПАТ «АЗОТ» Віталій Скляров.
Навчальна аварійна ситуація, яку було змодельовано на
території підприємства цього
разу, була локалізована оперативно. Всі служби спрацювали
скоординовано, продемонструвавши необхідні знання, досвід,
високий рівень професіоналізму,
готовність до дій у разі виникнення реальних надзвичайних
ситуацій.
Максим Батир,
фото Наталії Бакалової

Начальник цеху А-5 П.Кропива обговорює хід навчань
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ЧЕРКАСЬКІ ХІМІКИ
ПРИВІТАЛИ БІЙЦІВ АТО
з новорічними святами

Військові, які нині проходять реабілітацію в Черкаському обласному госпіталі для інвалідів війни, отримали від ПАТ
«АЗОТ» OSTCHEM подарунки до новорічно-різдвяних свят.
Черкаський «Азот» долучився до всеукраїнської благодійної
акції. ЇЇ мета – зробити подарунок тим чоловікам, татам, синам, які відстоюють цілісність
та незалежність нашої держави
і не можуть бути поряд зі своїми рідними на свята. Для бійців
АТО працівники підприємства
зібрали й відправили на передову чергову партію теплих речей.

Євген Романенко
Також волонтери підбадьорили тих, хто перебуває на
лікуванні в Центрі реабілітації учасників АТО, організованому на базі Черкаського
обласного госпіталю для інвалідів війни. Нині медичну й
психологічну реабілітацію тут
проходять 33 бійці. Серед них
і 20-річний прикордонник Євген Романенко з Черкас. Після
закінчення коледжу хлопець
вирішив піти на контрактну
службу. Гортаючи фотознімки
на телефоні, розповідає про
будні на передовій. У Григорівці Донецької області він отримав травму ноги. Місяць тому
його прооперували.
Як зазначила завідувач відділення Тетяна Бондарєва, до
госпіталю прибувають пацієнти переважно з терапевтичною
патологією та загостреннями
захворювань внутрішніх органів. Чимало хворих з травмами
хребта, голови, контузіями.

– У більшості спостерігається ще й посттравматична
стресова реакція. Всі вони
емоційно виснажені. Тривале
перебування в екстремальних
умовах, постійне недоїдання
й недосипання призводять до
появи відчуття тривоги й страху. Якщо взяти нас цивільних,
то цей стан можна було б назвати професійним вигоранням, – розповідає психолог
Центру реабілітації учасників
АТО Вікторія Дорошенко.
Частину бійців на декілька
святкових днів лікарі відпустили додому. Для них азотівці
залишили подарунки в палаті.
Інших же пацієнтів волонтери
ініціативної групи «Азоту» привітали особисто.
– Спільно з адміністрацією
підприємства ми підготували
для вас символічні подарунки. До речі, там є і календар
на 2015 рік. Сподіваюся, що
вже невдовзі ми зможемо там
виділити той день, який стане
переможним для України, –

Азотівці передали подарунки бійцям АТО
зазначив під час зустрічі з учасниками АТО командир ВГРЗ
Костянтин Ткаченко. – Так, ми
тут в безпеці, проте глибоко
стурбовані тим, що сьогодні
відбувається на Сході. Нам не
байдужі проблеми, які виникають на передовій. Тому завжди
відгукуємося, коли до нас звертаються по допомогу.

Новорічного настрою, як
зізналися захисники, у них
немає, однак вони вдячні волонтерам, які намагаються
зробити його святковим. Усім
українцям у 2015-му році вони
зичать миру в країні та міцного
здоров’я.
Максим Батир,
фото автора

Вихованцям дитбудинку –
подарунки від азотівців
Підшефний ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM Черкаський обласний будинок дитини «Малятко»
не залишився без уваги напередодні новорічних свят.
На святковий ранок в будинку дитини завітали працівники відділу головного
електрика. До вихованців підшефної групи вони прийшли
з солодкими подарунками та
м’якими іграшками – символами 2015 року.
– Нас зустріли життєрадісні, сповнені енергією діти.
Це була надзвичайно тепла
зустріч. У такі моменти переосмислюєш деякі цінності.
Через буденні проблеми ми
забуваємо про те, що є незахищені категорії населення,

які потребують підтримки.
Добре, що на нашому підприємстві збереглася традиція опікуватися закладами для дітей,
– говорить головний електрик
підприємства Ігор Кривошеєв.
Черкаський «Азот» надає
шефську допомогу будинку
дитини вже тривалий час. Так,
у 2014 році підприємство забезпечувало одну з груп «памперсами». Цьогоріч планується
поліпшення побуту вихованців,
зокрема закупка нових функціональних меблів.
Максим Батир
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ПРОБІГ НА ЧЕСТЬ ВОЇНІВВИЗВОЛИТЕЛІВ ЧЕРКАС

Щорічно в грудні клуб любителів бігу «Ритм» здійснює традиційний легкоатлетичний пробіг на честь воїнів, які в роки
Великої Вітчизняної війни визволяли рідне місто від німецько-фашистських загарбників. Не винятком став і грудневий
день 2014 року.
Учасники пробігу, залучившись підтримкою колективу
ПАТ «АЗОТ», обласного центру
«Спорт для всіх», вийшли на
п’ятнадцятикілометрову
дистанцію змагання за маршрутом
Черкаси-Дахнівка-Свидівок,

Діти

На «Азоті»
змагалися
юні гімнастки
ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM
надав свій спортзал для проведення відкритого турніру з
художньої гімнастики у місті
Черкаси «Казковий Миколай». 20 грудня тут змагалися
80 спортсменок віком від 3 до
12 років.
Організатором
турніру став спортивний клуб
«Стиль». Як розповіла тренер
клубу та головний суддя турніру Наталія Яценко, такий
захід проводиться вперше,
але планується, що надалі
він стане щорічним.
У турнірі брали участь
представниці ДЮСШ 1 (тренери Наталія Іванова, Валерія Сінкевич, Олександра
Нікітіна), спортивного клубу
«Індіго» (тренер Наталія Іваніцька) та ДЮСШ «Олімпія»
(Вікторія Хмурковська).
Наталія Бакалова

попередньо біля Пагорба Слави
вшанувавши пам’ять воїнів-визволителів хвилиною мовчання
та покладанням вінка. Окрім
основної дистанції всі охочі
мали можливість подолати й
п’ятикілометрову дистанцію
спортивної ходьби. В цьому їм
сприяла ледь морозна погода та
красива лісова місцевість. Бігову ж дистанцію успішно подолали Іван Хотін, Юрій Воробйов,
Андрій Ющенко, Віктор Зуєв,
Анатолій Шмиголь, В’ячеслав
Черненко, Володимир Сіренко
та Наталія Кузнєцова.
На фініші в центрі Свидівка бігунів стрічали школярі
разом із керівництвом села.
Тут біля пам’ятника загиблим
воїнам поклали вінок пам’яті,
а голова ради ветеранів цього
осередку Микола Грабар розповів історію визволення села в

Учасники пробігу біля пам’ятника визволителям
листопаді 1943 року. Саме звід- передали одяг та взуття родиси розпочалася епопея визво- нам переселенців зі Сходу, які
лення Черкас та Черкащини проживають у Свидівку.
Іван Челомбітько,
зокрема. Від імені обласного
інструктор спорткомплексу
фонду милосердя спортсмени

Азотівець переміг на
змаганнях з пауерліфтингу
Інструктор-методист тренажерної зали ПАТ «АЗОТ» Сергій Заіченко здобув перемогу
у відкритому чемпіонаті міста Черкас з пауерліфтингу, організованому Черкаською обласною організацією Федерації пауерліфтингу України.

Сергій Заіченко (зліва) з іншими призерами чемпіонату
Змагання проходили 20-21
грудня на базі дитячо-юнацької
спортивної школи (ДЮСШ)
Атлант «Вікторія», що працює

в Черкаському національному
університеті ім. Богдана Хмельницького. Загалом у них взяли
участь близько 60 спортсменів.

У своїй ваговій категорії – до
74 кг, Сергій здобув 1 місце, зібравши суму триборства 675 кг
(присід – 250 кг, жим – 170 кг,
тяга – 255 кг). Крім того, він
здобув перше місце в абсолютній першості (серед усіх категорій).
Сергій Заіченко захоплюється пауерліфтингом ще зі
школи. Коли вступив до ЧДТУ,
почав займався в ДЮСШ Атлант «Вікторія». Вже другий
рік він працює інструкторомметодистом у тренажерній залі
спорткомплексу
Черкаського
«Азоту», проводячи різного
роду тренування, в їх числі й
тренування з пауерліфтингу.
Адже кілька азотівців захопилися цим видом спорту та серйозно ним займаються.
Наталія Бакалова
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творчість

Діти працівників «Азоту»
ЗДІЙСНИЛИ ПІЗНАВАЛЬНУ
РІЗДВЯНУ ПОДОРОЖ
У Центрі дитячої творчості ПАТ «АЗОТ» напередодні Святвечора пройшов новорічноріздвяний ранок. Цього разу свято було не лише вокально-хореографічним, але й доволі
пізнавальним. Разом зі своїми батьками діти «подорожували» різними країнами світу.

Перш ніж вирушити в далеке плавання, діти й гості мали
продемонструвати свою ерудованість. Їм необхідно було
згадати назви материків, країн,
столиць, визначних пам’яток
архітектури. Перекладач для
подорожі не знадобився. В залі
знайшлося чимало поліглотів.
Вони говорили англійською, німецькою, французькою, італійською, іспанською, на івриті.
– Ми вирішили влаштувати досить оригінальне
свято. Формат подорожі дав
можливість заглибитися всім
в історію походження Різдва,
дізнатися про традиції народів
у різних куточках світу. Того ж
Діда Мороза в Німеччині називають Вайнахтсман, у Франції
– Пер Ноель, в Китаї – Шань
Дань Лаожен, – зазначила директор ЦДТ Людмила Дивнич.
Святкують Новий рік звичайно і в сонячній Африці.
Щоправда, місцями там досі
побутують дивні традиції. Так,

Педагог-організатор Ігор Томулець зі своїми учнями
в одному з племен Кенії люди
плюють одне в одного при зустрічі. У такий спосіб вони бажають в новому році здоров’я,
щастя й удачі. Цієї «екзотики»
гості свята уникли. Однак їм
довелося взяти участь в африканському танцювальному
марафоні під запальні звуки

тамтаму. З кожною новою вікториною, конкурсом діти все
більше входили в азарт. Атмосфера свята настільки їх захопила, що вони навіть не помітили,
як повернулися в Україну, де на
них чекали подарунки від Черкаського «Азоту».
Максим Батир

У Черкасах пройде
фотовиставка «День-2014»

Урочисте відкриття фотовиставки «День-2014» відбудеться у приміщенні Черкаського
художнього музею 16 січня.
Це своєрідний фотолітопис,
який розповідає про те, чим
же жила країна протягом року.
Експозиція вміщує близько 200
світлин. Вони обрані з понад
2 тис. фоторобіт, надісланих з
усіх куточків України як фотографами-професіоналами,
так і фотолюбителями в номінаціях «Події», «Особистості»,
«Український світ», «Життя як
воно є», «Світ очима дітей» та
«Будуємо нову країну разом».
Значна частина світлин присвячена саме Революції Гідності на Майдані та війні на

Сході країни. У фокусі – люди,
які творять історію сьогодні.
Традиційно всі відвідувачі виставки зможуть відчути
себе членами журі, віддавши
свій голос за найцікавішу, на
їхній погляд, світлину. У день
закриття виставки за результатами цього голосування буде
оголошено володаря титулу
глядацьких симпатій від Черкас.
Виставка триватиме з 16 січня по 1 лютого 2015 року. Вхід
вільний.
Власн. інформ.

Новини коротко

80 років тому
народився
поет-патріот
8 січня минуло 80 років від
дня народження українського
поета та журналіста Василя
Симоненка. У день ювілею
пройшли офіційні заходи зі
вшанування пам’яті поета,
вручення щорічної премії
його імені, а також літературно-мистецький
вечір.
Його головною подією стала
прем’єра у Черкаському драматичному театрі документальної історії про поета «Серед грому і тиші» від режисера
Сергія Проскурні.
Вистава створена на
основі повідомлень ЗМІ часів життя та творчості Василя Симоненка, датованих
текстів самого поета та спогадів його друзів і знайомих.
На головну роль режисер обрав непрофесійного актора
– молодого філософа, читцядекламатора та актора-аматора Ярослава Литвина.

Запрацювала
ковзанка
Вона розташована просто неба за будівлею обласної
ради і працюватиме залежно від погоди. Вхід зі своїми ковзанами коштує 10 грн.
Вартість дитячого квитка з
прокатом ковзанів становить
30 грн., дорослого – 40 грн.
Часових обмежень немає. Початківці можуть звернутися
за допомогою до інструктора.
Працює
ковзанка
до
останнього клієнта завдяки
ліхтарям, які освітлюють її в
темну пору доби. Крім того,
біля ялинки можна придбати чай, каву, глінтвейн, легкі
страви.
За матеріалами
інтернет-ресурсів
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«Азоту»

Шановні друзі!
У рубриці до 50-річчя Черкаського «Азоту» ми продовжуємо публікувати розповіді про
найбільш значимі як в історії підприємства, так і у ваших особистих долях роки – роки
будівництва, розвитку і становлення.
Чекаємо ваших спогадів про незабутні моменти трудової діяльності. Також ви можете розповісти про колег, з якими працювали поруч і які залишили помітний слід у вашій пам’яті. Адже
найбільшим надбанням піввікової історії «Азоту» є людина праці.

50
років

Виробничі ювілеї цехів
У ПІВСТОЛІТНІЙ ІСТОРІЇ
ЧЕРКАСЬКОГО «АЗОТУ»

Досить чимало структурних підрозділів підприємства у 2014 році відзначили виробничі ювілеї. Першими цей список
розпочав колектив цеху К-2 з виробітку сульфату амонію, який 4 січня відзначав славні 30 років з дня одержання першої продукції.

Найстаршим цехом у структурі виробництва капролактаму
є цех К-3. Наказ про його створення був підписаний 20 лютого
1979 року. Вже 35 років поспіль цех випускає продукцію
(газоподібний та рідкий азот,
рідкий кисень), яка користується попитом не лише на
підприємстві, а й в медичних
та косметичних закладах міста.
Основне завдання цеху – це
забезпечення виробничих цехів газоподібним азотом. По 30
років виповнилося цехам К-4 та
К-6, а в грудні таку ж дату відзначив і колектив цеху К-1.
Серед допоміжних структурних підрозділів півстолітній виробничий ювілей у 2014
році відзначили колективи
цехів: хімводоочищення, електропостачання, контрольновимірювальних приладів і автоматики, автотранспортний,
Центральна лабораторія, відділи – проектно-конструкторський, охорони праці, технічного нагляду та інші. Скажімо,
цех хімводоочищення був введений одним із перших (1964 р.) і
тоді називався цехом парогазоводопостачання. Потім на його
основі були створені два цехи
– водопостачання і промислової каналізації та парогазопостачання і хімводоочищення. У
1990 році став до ладу котельний
цех і дільницю парогазопостачання приєднали до нового
підрозділу, а цех хімводоочищення став виконувати головну функцію – забезпечення
виробництва підприємства до-

Виробнича нарада ІТР цеху К-4. 1983 р.
статньою кількістю води необхідної якості.
Вже півстоліття найважливішим завданням цеху електропостачання є забезпечення
структурних підрозділів підприємства електроенергією, організація та підтримка безпечного
режиму роботи обладнання.
Без спеціалістів цього цеху
на підприємстві не проходить
жодна реконструкція чи капітальний ремонт. На сьогодні
цех експлуатує 5 головних понижуючих підстанцій 110/6
кВ, 31 розподільчу підстанцію
6 і 10 кВ, 92 трансформаторні
підстанції 6/0,4 кВ, здійснює
ремонти з налагоджування
й випробування всіх видів
енергетичного устаткування,
засобів релейного захисту й
автоматики, кабельних комунікацій і мереж протяжністю
понад 300 км тощо.

Щороку календарна дата 14
квітня для колективу Центральної лабораторії є іменинною.
Саме цього дня далекого 1964
року був створений цей структурний підрозділ, співробітники якого за 50 років трудової
діяльності зробили значний
внесок у забезпечення виконання плану технічного розвитку товариства, проведення
розробки нових видів продукції, впровадження сучасних
досягнень науки, спрямованих
на інтенсифікацію виробництва та поліпшення технікоекономічних показників діючих процесів і обладнання.
9 травня 1964 року фахівці
проектно-конструкторського
відділу випустили свій перший
проект. Як і 50 років тому, інженерна група відділу здійснює
конструкторський
супровід
будь-яких робіт на підприєм-

стві – від ремонту приміщень
до раціональних змін у веденні
технологічного процесу та реконструкції окремих елементів
виробництва.
Хоч наказ про створення автотранспортного цеху було підписано 11 березня 1964 року,
проте за традицією кожен день
народження рідного цеху транспортники відзначають напередодні або після Дня хіміка.
Безперервне
забезпечення
необхідним транспортом усіх
підрозділів підприємства, перевезення, доставка, розвантаження сировини та матеріалів,
участь у капремонтах – це далеко не весь перелік основних
завдань, з якими півстоліття
справляється колектив АТЦ.
У перший день червня минулого року півстолітній ювілей
відзначав і колектив відділу
технічного нагляду. Досвідчені
фахівці постійно здійснюють
нагляд за технічним станом
понад 4500 одиниць устаткування підвищеної небезпеки у
структурних підрозділах ПАТ
«АЗОТ».
А в перших числах жовтня
2014 року 50 років виповнилося
пожежній службі – 1-ДПРЗ.
Безумовно, заслуга в розвитку і становленні кожного
структурного підрозділу належить людям, які добросовісно
«писали» і продовжують «писати» історії своїх цехів. Велика їм шана!
Підготувала
Ніна Гошуренко,
фото Михайла Захаріна
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поштова скринька

НА ДНІ ПОЕЗІЇ ВЕТЕРАНИ
ПРАЦІ ЧИТАЛИ ВІРШІ
Шевченка, Гамзатова, Єсеніна
Буде справедливо день поезії, що пройшов напередодні новорічних свят у Благодійному фонді ПАТ «АЗОТ», назвати
днем міжнародної поезії, оскільки звучали твори не лише українських класиків, а й відомих класиків слова світової
літератури. Вірші Тараса Шевченка, Расула Гамзатова, Сергія Єсеніна та інших читали Тетяна Усенко, Володимир Поздняков, Марія Чернецова, Ніна Агапова, Неля Рудь-Якубова, Людмила Гельфанд, Ніна Омельченко.

Творчості Расула Гамзатова ветерани праці присвятили цілий цикл. Звучали його
патріотичні вірші та пісні,
які так гармонійно перегукуються із подіями сьогодення.
Напам’ять прочитала твір Тараса Шевченка «І виріс я на
чужині» Тетяна Усенко. Всі
учасники були задіяні в цьому
літературному заході.
У другій частині творчого
зібрання азотівці урочисто відкрили красуню-ялинку, довкола
якої водили хороводи, співали,
жартували і не самі, а з головними героями новоріччя: супербабусею Мороз Ніною Агаповою,

Снігуркою Євгенією Досужою,
Новим 2015 роком Олександром Булаєнком, Сніжинкою
і ведучою Раїсою Братко, які
завітали на свято у відповідних
костюмах. Музичний супровід
дійству надавав концертмейстер Юрій Трапезников.
Добре попрацювали у створенні затишку дбайливі господині Катерина Негрун, Марія
Супрун та Надія Дмитренко.
Їхні вмілі руки подбали про неабияку атмосферу на святкових столах, порадувавши кожного різними смаколиками.
Ніна Гошуренко,
фото Валерія Досужого Ветерани праці ПАТ «АЗОТ» на дні поезії

Семирічний Данило Подолич –
відмінник та справжній чемпіон

Про талановитого хлопчика, який займається карате, танцями та на відмінно вчиться, розповіла його бабуся Любов
Миколаївна Ільченко, яка працює в автотранспортному цеху ПАТ «АЗОТ». Тут же трудиться і його дідусь – Володимир
Юрійович, а мама Ірина працює на підприємстві буфетницею.
На карате енергійний та непосидючий Данилко пішов коли
йому було лише 4 роки. Обрали
клуб «Гепард», який працює
на базі школи №27 неподалік від дому. Тут викладається
Годзю-рю Карате-до. Хлопчику сподобалось займатися
цим видом спорту. Вміння, які
він здобував у результаті наполегливих тренувань, відразу ж
демонстрував, беручи участь у
змаганнях різних рівнів та здобуваючи там призові місця.
На сьогодні маленький чемпіон вже виборов 29 медалей,

10-ть з яких – золоті. Зокрема
він став призером Чемпіонатів
та Кубків Черкаської області
з Годзю-рю Карате-до 20122014 років, призером Всеукраїнського турніру бойових
мистецтв – «Кубку Монарха» і
«Золотого Монарха» 2012-2014
рр. та Кубку України з Годзюрю Карате-до 2013-2014 рр.
Але спорт – це не єдине
захоплення маленького Дані.
Він ще ходить на танці і почав
захоплюватися шахами, проте
на останні поки що не знаходиться часу. У школі хлопчик

також один з кращих у класі.
Найбільше йому подобається
математика.
Юний спортсмен уже досяг рівня, коли його запрошують на міжнародні змагання,
проте на такі поїздки у батьків
поки що не вистачає коштів.
До речі, днями Данило Подолич
отримав ще одне визнання своєї
майстерності – червоний пояс
змінив на зелений. Тож, бажаємо наполегливому хлопчику
подальших успіхів у спорті та в
навчанні.
Наталія Бакалова

Щира подяка
Сердечно вдячні начальнику воєнізованого газорятувального загону Костянтину Михайловичу Ткаченку, заступнику Володимиру Валентиновичу Руденку, всьому колективу ВГРЗ за матеріальну й моральну підтримку в похованні
БІЗЮКА Анатолія Андрійовича – колишнього співробітника цього структурного підрозділу.
Спасибі всім, хто підтримав нас у важку хвилину.
Рідні та близькі
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1 ДПРЗ підбиває
ПІДСУМКИ З ФІЗИЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ ЗА 2014 РІК

11 грудня у спортивному комплексі ПАТ «АЗОТ» відбулися змагання офіцерського складу частин 18 ДПРЧ, 19 ДПРЧ
та 1 ДПРЗ з міні-футболу. В запеклій боротьбі та спортивній хватці перемогу одержала команда офіцерів 19 ДПРЧ, яка
після рахунку 3:3 з 18 ДПРЧ, перемогла команду 1 ДПРЗ з рахунком 1:0.

Футболісти 1 ДПРЗ у повному складі

Команда 1 ДПРЗ після переможного рахунку 5:2 над командою 18 ДПРЧ, програла
команді 19 ДПРЧ з невеликим
результатом 1:0 і вийшла на друге місце.
Також 26 грудня відбулися змагання серед особового
складу 18 ДПРЧ та 19 ДПРЧ,
де команди показали високий
рівень підготовки та спортивний професіоналізм. Перемогу
одержала команда 1-го караулу 19 ДПРЧ, яка в результаті
змагань отримала винагороду
– «Перехідний кубок з мініфутболу на першість 1 ДПРЗ».
Друге місце посіла команда
3-го караулу 18 ДПРЧ і третє

місце – команда 4-го караулу
19 ДПРЧ. Також грамотами
були нагороджені такі гравці:
в номінації «Кращий гравець»
був визнаний Іван Антонюк,
«Кращий бомбардир» – Юрій
Шкарбута та Сергій Малаховецький, «Кращий голкіпер»
– Олександр Степаненко.
Як зазначив полковник
Юрій Литвин, такі змагання
потрібно проводити регулярно, щоб особовий склад загартовував свої відносини у
спортивній перемозі та здобував ще кращі результати в цій
нелегкій боротьбі.
Вікторія Соловйова

Про красу та здоров’я нігтів
необхідно потурбуватися завчасно

Приблизно 10% населення хворіє на оніхомікози – грибкове ураження нігтів кистей та ступнів. Оніхомікоз викликає
ущільнення, зміну кольору й деформацію нігтів. На початку захворювання це більше косметологічна проблема, але без
лікування вона призводить до психологічних та соціальних негараздів, наприклад, пов’язаних з роботою.
– Оніхомікоз – достатньо
серйозна проблема в дерматології, тому вже у разі появи
перших його ознак необхідно
негайно звернутися до лікаря,
– наголосила лікар-онкодер-

Фактори ризику
• сімейна історія хвороби;
• похилий вік;
• захворювання на цукровий діабет;
• варикозне розширення
вен;
• псоріаз;
• користування загальним
душем, саунами, басейнами;
• тісне взуття та взуття, яке
не забезпечує циркуляції повітря;
• зниження імунітету.

матолог Черкаського обласного
шкірвендиспансеру
Антоніна
Уманець. – За допомогою лабораторної діагностики він
визначить, який саме вид
грибка спричинив ураження
та призначить кваліфіковане
лікування. Ні в якому разі не
слід намагатися справитися з
проблемою самостійно, купуючи різні креми чи мазі. Вони
можуть виявитися неефективними і самолікування лише задавнить хворобу.
Важливо пам’ятати, що
грибкові інфекції можуть передаватися від людини до людини,
тому після контакту з хворим,
потрібно обов’язково мити з
милом руки і ноги.
Ще один дуже важливий
момент – ретельна гігієна.
Необхідно постійно стежити

Лікар-онкодерматолог Антоніна Уманець
за станом свого взуття і одя- чистими і сухими. У такому
гу, користуватися тільки осо- разі ваші ступні та руки будуть
бистими предметами побуту і мати відмінний вигляд.
стежити за тим, щоб ноги були
Наталія Бакалова
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Наша країна має багато
значимих місць, які називають
святими. До таких належить і
Почаївська лавра, яка протягом
багатьох віків є найшановнішим
духовним скарбом. Її історія
охоплює майже вісім сторіч і
не замикається в мурах, а віддзеркалює той стан, що був
на просторах України. Документальних оригіналів про початок існування монастиря на
Почаївській горі немає. Все,
що написане про перші сторіччя – всього лише легенди.
Але, як вважають дослідники,
і легенди нерідко мають документовану основу. Отже, Почаївську лавру, яку справедливо
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туристичні маршрути

митрополит Неофіт, перебуваючи у родинному маєтку Гойських, віддячив їм за гостинність іконою Божої Матері.
Стоячи перед її образом у молитві, прозрів сліпонароджений брат Анни – Пилип. Після
чого цю ікону Анна віддала до
Почаївського монастиря, яка в
народі нині зветься Чудотворний Образ Почаївської Божої
Матері і до якої їдуть звідусіль.
В усі часи, починаючи з ХІІ
століття, серед християн жило
правило: бодай один раз у житті побувати в Києво-Печерській
лаврі. Це один з перших монастирів, заснований в 1051
році при Ярославі Мудрому Дорогою до Ближніх печер лаври

ДУХОВНИМИ ШЛЯХАМИ
РІДНОЇ УКРАЇНИ

У віруючих є давні духовні традиції: на великі релігійні свята – Різдво чи Великдень відвідувати святі місця. В Україні
є унікальні храми, куди при нагоді, ведуть всі дороги. Скажімо, в Почаївську лавру, яку називають другим Єрусалимом.
Або ж в український Афон, що на Івано-Франківщині. Чи в Києво-Печерську лавру, або церкву в Козельці на Чернігівщині? У кожної із святинь своя історія.
називають другим Єрусалимом,
було засновано в 1240 році ченцями, що втікали від лихої долі з
Києва. Щодо походження назви «Почаїв» існує версія, що у
Києві був потік, який звався
Почайна. Там був монастир,
який зруйнували татари, а монахи, що втекли на Волинь,
своєму новому пристанищу
дали назву на честь тієї річечки. Одного разу вночі на Почаївській горі з’явилася Матір
Божа, яка всього мить простояла на твердому камені, а
слід її залишився назавжди і на
сьогодні є джерелом багатьох
чудес. Документована історія
Почаївського монастиря починається з 1527 року, коли польським королем Зигмунтом І Велич Домініканського собору

на дніпрових схилах
виріс
дивовижний
архітектурний
ансамбль – прекрасні
кам’яні храми, прикрашені живописом,
келії, оборонні вежі
та інші будови. Найвизначніша святиня
православного світу
має статус лаври. А
«лавра» у перекладі з грецької означає
«вулиця». І життя на
цих вуличках підпорядковане своїм законам і порядкам.
Тут склався унікальний некрополь. У
Ближніх і Дальніх
печерах покояться

Чималу кількість духовних храмів різних віросповідань нараховує Львів. Найголовнішою святинею міста є собор святого Юри. Сюди варто приїхати вже тому, щоб
побачити роботи «українського Мікеланджело» Іоанна Георга Пінзеля, який під своїми творіннями підписувався доволі просто «Майстер Пінзель». Він також залишив
свої неповторні скульптурні автографи у створенні Домініканського собору. Його
добре знають у Німеччині, Польщі, Австрії. Хоча й досі нікому не відомі точні дати
його народження та смерті, а також місце поховання.
була видана грамота Кременецькому старості Якову Монтовтовичу. В ній йшлося про
те, що він не збирав податків
і не втручався в справи почаївських землевласників – Василя та Анни Гойських. Відомо
також, що у 1559 році грецький

монахом Антонієм, родом з
Любеча.
Співзасновником
став один з перших учнів
Антонія – Феодосій. Князь
Святослав Ярославович ІІ подарував монастирю плато над
печерами, де пізніше, за словами Андрія Первозванного,

нетлінні мощі преподобних
отців: першого Київського
митрополита Михаїла, князя
Феодора Острозького, Єлисея Плетенецького, св. Петра
Могили… У Ближніх печерах
спочивають мощі 80 подвижників, у Дальніх – 45. Також є

поховання мирян (наприклад,
могила Петра Столипіна). У
1731 – 1745 рр. тут була збудована Велика лаврська дзвіниця висотою 96,5 м – найвища
точка Києва, яка витримала всі
руйнації і «дожила» до наших
днів. На території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
(така офіційна назва лаври)
є багато музеїв: Музей історичних коштовностей, Музей
українського народного декоративного мистецтва, Музей
книги і друкарства, Музей театрального, музичного та кіномистецтва тощо. До речі, в Музеї коштовностей зберігається
безцінне зібрання історичних
цінностей часів Київської Русі.
Ще Тарас Шевченко писав, що кожний, хто побував
у Козельці, «… неодмінно замилується величним храмом
архітектури Растреллі». Тут у
свій час таємно вінчалася імператриця Єлизавета з Олексієм Розумовським, який родом
був із Козельця. Іконостас цієї
пишної церкви, над яким трудився сам маестро Растреллі,
визнаний найкращим. Багато
ікон написані українськими
майстрами. Вони дали чудову
можливість і зараз милуватися
їхніми витворами.
Ніна Гошуренко,
фото Анатолія Гошуренка
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Радимо приготувати

Салат «Котигорошок»
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СІЧНЯ
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

* День преподобної Меланії Римлянки. Щедра кутя. У давнину цей день завершував рік, а наступний за ним день – святого Василя – відкривав новий. Звечора
і до півночі оселі обходили щедрувальники.

Необхідно: 0,5 банки консервованого горошку, два свіжих огірка, два яйця,
варена ковбаса, зелена цибуля, сіль, майонез.
Приготування: огірок і ковбасу нарізати кубиками, варені яйця натерти
на тертці, додати горошок, посолити, змастити майонезом і перемішати.
Зверху посипати зеленою цибулею.
Рецепт доволі простий, а страва виходить смачною. Не вірите, спробуйте
приготувати самі.
І.Ткаченко, м. Черкаси

Народилися такі особистості:
Лев Мацієвич – український корабельний інженер, автор багатьох проектів кораблів, підводних човнів, уродженець Чигиринського повіту (нині Кіровоградщина); Антін Лотоцький – український письменник. Йому належить «Історія України для дітей»,
цикл оповідань з вітчизняної історії Х–ХIV століть; Людмила Сенчина (Тимошина) –
радянська співачка й акторка. Заслужена артистка України, народна артистка Росії
(2002 р.). Уродженка села Кудрявці Миколаївської області. Знімалася у фільмах «Чарівна сила», «Шельменко-денщик», «Весілля Кречинського».
Цей день в історії позначений такими подіями:
1854 рік. Американець Фаас Ентоні з Філадельфії запатентував новий музичний
інструмент – акордеон.
1880 рік. У Львові вийшла українська газета «Діло».
1928 рік. У містечку Шенектейді (штат Нью-Йорк) були встановлені перші експериментальні телевізори для демонстрації можливостей прийому телесигналу в домашніх умовах.
Іменини в Меланії, Йосипа, Якова та Вероніки.

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

14
16
17
18
22
24
25
28
29
31

СВАТАННЯ НА ГОНЧАРІВЦІ – середа (початок о 18 год. 30 хв.)
(Музична комедія на 2 дії Григорія Квітки-Основ’яненка)
НАТЮРМОРТ З ТОВСТИМ НЕБОЖЕМ – п’ятниця (початок о 18 год. 30 хв.)
(Трагікомедія Іона Сапдару про красу, чудовиськ і любов)
МІЗАНТРОП – субота (початок о 17 год.)
(Маніакальна комедія за твором Жана-Батіста Мольєра)
ХТО В ДОМІ ГОСПОДАР?!... – неділя (початок о 17 год.)
(Травестія на 2 дії за п’єсою «Фараони». Олексій Коломієць)
ПРЕМ’ЄРА. СЕРЕД ГРОМУ І ТИШІ – четвер (початок о 18 год. 30 хв.)
(Документальна історія. Сергій Проскурня)
ДУЖЕ ПРОСТА ІСТОРІЯ – субота (початок о 17 год.)
(Притча Марії Ладо. Вистава йде з одним антрактом)
КАЙДАШЕВА СІМ’Я – неділя (початок о 17 год.)
(Трагікомедія на 3 дії Івана Нечуя-Левицького)
СКАНІНГ – середа (початок о 18 год. 30 хв.)
(Антиутопія Євгена Марковського)
САД ГЕТСИМАНСЬКИЙ – четвер (початок о 18 год. 30 хв.)
(Народна трагедія на 2 дії Івана Багряного)
ШЕЛЬМЕНКО-ДЕНЩИК – субота (початок о 17 год.)
(Популярна музична комедія за твором Григорія Квітки-Основ’яненка)

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

Мудрі казки для дітей та дорослих:
ЗОЛОТЕ КУРЧА
неділя (початок о 12 год.)
(Музична казка на 1 дію)
КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД
25 неділя (початок о 12 год.)
(Музична казка Б.Стельмаха)
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вітання
Із 25-річчям трудового стажу!
ШЕВЧЕНКА Володимира Вікторовича – водія автотранспортного цеху.

Хай множаться ваші здобутки, збуваються всі задуми і плани. Нехай вас
не покидає віра, надія і оптимізм. Щастя вам і безкінечного здоров’я!

О!

ЄМ
ВІТА

З ювілеєм!
МИКОЛЕНКО Людмилу Іванівну – кранівника цеху водопостачання і промислової каналізації з 50-річчям.
СЕЛЯНКА Василя Федоровича – диспетчера маневрового залізничного цеху із
55-річчям.
БУЙНОВСЬКУ Ірину Костянтинівну –
командира пункту воєнізованого газорятувального загону, голову цехового комітету із 35-річчям.
ГРАННИКОВУ Альону Василівну –
контролера якості продукції і технологічного процесу централізованого відділу
технічного контролю із 25-річчям.
ІВАЩЕНКА Юрія Валентиновича –
старшого майстра цеху централізованого
ремонту із 40-річчям.
КОШКАРЬОВУ Тетяну Георгіївну – комірника централізованого електроремонтного цеху із 65-річчям.
ГЛАДКОГО Руслана Михайловича –
слюсаря
контрольно-вимірювальних
приладів і автоматики централізованого
відділу технічного контролю із 30-річчям.
КОВТУНА Сергія Олександровича – начальника зміни цеху М-7 із 30-річчям.
БЕЗУГЛУ Марію Миколаївну – машиніста крана централізованого електроремонтного цеху із 65-річчям.
СТЕПОВЕНКО Людмилу Яківну – лаборанта хімічного аналізу централізованого
відділу технічного контролю із 55-річчям.
КУЛИК Ніну Василівну – економіста
цеху електропостачання із 40-річчям.
МОКРІЄЦЬ Світлану Дмитрівну – медсестру функціональної діагностики медико-санітарної частини із 50-річчям.
СПІЦИНА Віктора Сергійовича – слюсаря-ремонтника цеху централізованого
ремонту із 25-річчям.
КУРИЛКА Олександра Володимировича – електромонтера з ремонту і обслуговування електрообладнання ЦЕРЦ із
25-річчям.
ЯКОВЕНКО Ніну Іванівну – апаратника
абсорбції цеху М-7 із 55-річчям.
КВАШУ Анатолія Дмитровича – інженера з автоматизованих систем управління, голову цехового комітету цеху А-5 із
35-річчям.
БЕЗСТРАНОВСЬКОГО Віктора Володимировича – машиніста компресорних
установок цеху М-6 із 55-річчям.

Що віщує Гороскоп
2015 РОКУ?
Цей рік обіцяє бути дуже емоційним, насиченим різними подіями, що викличуть приємні відчуття. Коза, як символ року, обдарує людей позитивом і
даром вирішувати будь-які конфлікти, навіть ті, які тривають багато років.
ОВЕН. Рік принесе відчуття легкості: або ж обов’язків
буде менше, або ж справлятися з ними вам вдасться
швидше. Не бійтеся бути лідером. Вам
варто вирішити всі давні справи, на які
колись не вистачало часу.
ТІЛЕЦЬ. 2015-й рік буде
неоднозначним і потребує
більшої динамічності. В багатьох ситуаціях вам не вистачатиме часу на роздуми, а тому не лякайтеся спонтанності і доля неодмінно
порадує вас сюрпризами.
БЛИЗНЮКИ. «Коза» при- тор несподіванки матиме вагоме значеннесе вам багато відкриттів, а ня. Будьте рішучими і ніякі перешкоди
тому будьте готові до пізнан- вам не стануть на заваді.
ня чогось нового, що додасть
СКОРПІОН. Рік доленосдодаткових знань і досвіду. Не менше
них рішень. Прислухайтеся
буде ситуацій, коли на допомогу придо власної інтуїції, живіть
йдуть старі знайомі.
«тут» і «тепер», сприймаючи
РАК. 2015-й рік для Рака дійсність такою, якою вона є. Коза буде
– рік стабільності і впевне- всіляко підтримувати вас у будь-яких поності. Тому беріться за все чинаннях.
спокійно і не сумнівайтеся в
КОЗЕРІГ.
Розташувансобі. Чим простіші ваші плани – тим легня планет вкаже Козерогам
ше їх буде реалізовувати.
на те, що в 2015 році може
здійснитися те, про що вони
ЛЕВ. Єдиний знак, який
у рік Кози може дозволити давно мріяли. Цей рік стане періодом
собі багато чого. Зірки спри- «генеральної репетиції» перед найбільш
ятимуть в усіх перспективах. подієвим для них 2016 роком.
Ваша активність – ключ до успіху. Доля
ВОДОЛІЙ. Перед цим знадає Левам карт-бланш як у справах, так і
ком відкриваються дороги
в особистому житті.
до нових перспектив. Для
того, щоб рік був успішним,
ДІВА. Діви матимуть великі можливості багато чого важливо не забувати про попередньо назмінити у своєму житті, особ- працьований потенціал, який допоможе
ливо в особистому. Рік при- правильно приймати рішення.
несе нові інвестиції, стабілізує досягнуті
РИБА. Вам не завадить зарезультати, але не забувайте контролюпастися терпінням. У 2015-му
вати своє надмірне почуття обов’язку.
році не варто прагнути більшого, ніж ви маєте. Рік буде
ТЕРЕЗИ. Доля здивує вас
різними подіями і переміна- сприятливий для продовження тих
ми. У багатьох випадках фак- справ, які ви розпочали торік.

НА НОВОРІЧНИХ РАНКАХ
ДІТИ ПОБУВАЛИ
У СПРАВЖНІЙ КАЗЦІ
Розважальна програма біля ялинки, музична постановка казки про Лускунчика та подарунки традиційно
чекали на дітей працівників ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM на новорічних ранках, що пройшли 28 грудня у Палаці
культури «Дружба народів».
ся. Я такого ще не бачила. Наш номер у
самому кінці, тож будемо в залі й матимемо нагоду побути в ролі глядачів.
І дійсно, казку з цікавістю дивилися і
дорослі, і діти, і зовсім маленькі глядачі,
яким виповнилося по 2-3 рочки. Під час
обох новорічних ранків, зал був переповнений, а глядачі підтримували маленьких
артистів бурхливими оплесками.
Після перегляду казки учасники свята отримали в подарунок шоколадки та
іграшки.
Наталія Бакалова, фото автора

Кого тільки не було цього дня у Палаці культури: зайчики, лисички, білочки, сніжинки, королеви і навіть Діди
Морози, які складали достойну конкуренцію офіційно призначеному господарю свята. Допомігши Дідові Морозові
розчаклувати Снігуроньку та запалити
вогні на новорічній ялинці, діти направилися у велику залу Палацу, де на них
чекала новорічна казка.
Цього року творчий колектив
«Дружби народів» підготував для маленьких глядачів музичну постановку казки «Лускунчик» з красивими

яскравими костюмами, декораціями,
вокальними і танцювальними номерами. Традиційно підготовка до новорічного концерту тривала кілька місяців, а
успішним виступам маленьких артистів
передували численні репетиції.
– Впевнена, що підготовлена нами
казка глядачам сподобається, – поділилася перед концертом враженнями учасниця дитячого вокального ансамблю
«Беліссімо» 11-річна Поліна Онищенко. – Ми кожного року готуємо цікаву
постановку, але цього разу вона буде
особливою. Навіть сцена опускатиметь-
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