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Економічні показники жовтня

Як зазначив Голова Правління ПАТ «АЗОТ» Віталій Скляров, 
виробничі плани жовтня підприємство виконало в повному обся-
зі. Взятий темп виробництва технологічні цехи утримуватимуть і 
в листопаді, виконуючи договірні зобов’язання з поставки про-
дукції споживачам. Найбільший попит нині має аміачна селітра, 
яка йде виключно для потреб внутрішнього ринку.

Товарної продукції у порівняльних цінах станом на 01.01.2015 
року у жовтні вироблено на 101,8 відсотка; товарної продукції у 
діючих цінах – на 101,5 відсотка. Зокрема, аміаку всього напра-
цьовано на 101 відсоток; аміаку товарного – на 109,9 відсотка; амі-
ачної селітри всього – на 101,8 відсотка; аміачної селітри товар-
ної – на 101,4 відсотка; карбаміду – на 100,2 відсотка; КАСу – на 
104,9 відсотка; аміачної води – на 103,9 відсотка; слабкої азотної 
кислоти – на 101,9 відсотка; рідкого кисню – на 127,8 відсотка.
     Всього товарної продукції у порівняльних цінах за поточний 
період вироблено на 103,4 відсотка.

Усі виробничі цехи ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM працюють на макси-
мальному навантаженні, щоб забезпечити вітчизняних виробни-
ків сільськогосподарської продукції високоякісними мінераль-
ними добривами.

Детальніше на 3 стор.

Ювелірна 
робота
фахівців «Азоту»

6
стор.

Колектив зварювальників «Азоту» філігран-
но виконує завдання будь-якої складності. 
Жоден поточний чи капітальний ремонт на 
підприємстві не проходить без їхньої участі. 
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Незважаючи на зміни у виборчому законодавстві, які, здавалося б, мали врегулювати кампанію по всій країні, фік-
сувалися традиційні порушення, а оголошення остаточних результатів навмисно затягувалося в інтересах окремих груп. 
Непростими вибори стали і для команди Черкаського «Азоту», однак практично всі кандидати вибороли перемогу на своїх 
округах. Перебіг виборчого процесу проаналізував Голова Правління ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM Віталій Скляров.

виборчий список партії. Це не-
поганий результат. Принайм-
ні нам вдалося подвоїти своє 
представництво у міській раді. 
Особисто я балотувався до об-
ласної ради від ВО «Черкаща-
ни» і також переміг на своєму 
окрузі. Тож чекаємо на офі-
ційне оголошення  результатів 
ОВК. На жаль, не всі перемож-
ці стануть депутатами обласної 
ради. Так виписано нове ви-
борче законодавство.

– Як ви вже зазначили, наші 
кандидати йшли на вибори у 
списках «молодої» партії. Що 
допомогло їм виграти?

– Здебільшого мешкан-
ці голосували не за партію, а 
за людей, яких вони знали на 
своїх округах, за їхні конкрет-
ні справи. Робота в тих мікро-
районах міста, де балотувалися 
наші виробничники, проводи-
лася «Азотом» систематично 
протягом останніх років.

– Які висновки робите із ни-
нішньої виборчої кампанії? 

– Ми зрозуміли, що люди 
нас підтримують і що соціальні 
програми, які ми почали  ре-
алізовувати  в місті ще кілька 
років тому, ні в якому разі не 
можна зупиняти.  Але має бути 
більша поінформованість гро-
мади  про  справи, які робить 

– Віталію Леонідовичу, осо-
бисто ви вперше брали участь у 
виборах до органів місцевого са-
моврядування як кандидат і, по 
суті, йшли в авангарді команди 
від нашого підприємства. Чи за-
доволені результатами?

– «Група «Азоту», як я її на-
зиваю, йшла на вибори в складі 
Всеукраїнського об’єднання 
«Черкащани», яке в підсумку 
подолало 5% бар’єр на виборах 
і до міської, і до обласної ради. 
Виняткову роль тут відіграли 
саме наші кандидати, які пере-
могли на семи виборчих окру-
гах із восьми.

На сьогодні вже є остаточ-
ні результати виборів, згідно з 
якими, депутатами міськради 
стали п’ять кандидатів від на-
шої партії, серед них і чотири 
працівники «Азоту» – Іван 
Сухарьков, Григорій Кузьмен-
ко, Ігор Кривошеєв та Мак-
сим Скорик. Також пройшов 
Павло Карась, який очолював 

ДЕПУТАТИ ВІД «АЗОТУ» 
ВІДСТОЮВАТИМУТЬ 
ІНТЕРЕСИ ГРОМАДИ МІСТА

Віталій Леонідович Скляров

Іван Сухарьков, директор 
департаменту з якості:

– Наші кандидати знали 
про свою перемогу на окру-
гах ще в день виборів, однак 
упродовж наступних двох 
тижнів спостерігали та фіксу-
вали події поствиборчої вак-
ханалії. На жаль, корупція як 
була, так і залишилася на всіх 
рівнях. І саме у виборчому 
процесі вона проявила себе в 
найбільш яскравій формі.

Григорій Кузьменко, на-
чальник АГВ:

– З абсолютною впев-
неністю можу заявити, що 
жодна з політичних груп у 
новосформованій Черкась-
кій міській раді не зможе чи-
нити тиск на команду ПАТ 
«АЗОТ». Спільно з черкаща-
нами ми контролюватимемо 
справедливість розподілу бю-
джетних коштів та ефектив-
ність їхнього використання.

Максим Скорик, начальник 
залізничного цеху:

– Я вдруге став депутатом 
міськради. Політика нашої 
команди залишиться незмін-
ною. Ми продовжуватимемо 
координувати роботу апарату 
міської ради, адже рішення по-
винні прийматися на користь 
звичайних людей, а не окремих 
депутатських груп. Ми прийш-
ли до влади, щоб робити конк-
ретні справи для громади міста.

Ігор Кривошеєв, головний 
електрик:

– Для мене надзвичайно 
важливо розширити горизонти 
співпраці з мешканцями мік-
рорайону. Я повністю відкри-
тий до спілкування, нових ідей 
та пропозицій. Вже найближ-
чим часом буде проведено 
зустріч з черкащанами, на якій 
ми спільно окреслимо коло ак-
туальних і злободенних проб-
лем.

«Азот» для міста. Такий висно-
вок роблю після спілкування 
з виборцями свого округу, які 
здебільшого черпають інфор-
мацію з новин регіонального 
телебачення, бо  газети за ціною 
хліба мало хто читає. Інтерне-
том користується в основному 
молодь, явка якої на виборах 
становила незначний відсоток. 
Щоб це виправити, треба сис-
тематично інформувати людей, 
доносити свою позицію. Тому в 
місті має бути така ж поінфор-
мованість, як і на підприємстві, 
де цю функцію виконує газета 
«Черкаський Азот». Хочу по-
дякувати всім, хто підтримав 
нашу команду на виборах і до-
вірив представляти свої інтер-
еси в міськраді.  Незалежно від 
того, де ми виграли чи програ-
ли, реалізація усіх розпочатих 
соціальних проектів триватиме 
і ті обіцянки, які давали людям, 
будемо виконувати.

Євдокія Мацокіна
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Усі виробничі цехи Черкаського ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM працюють на повному навантаженні, виробляючи високоякісні  
мінеральні добрива, які відразу ж відвантажуються споживачам. Найбільший попит нині на аміачну селітру, карбамід, 
аміак та аміачну воду.

Українські аграрії з нетер-
пінням чекали на пуск Чер-
каського «Азоту», тож підпри-
ємство буквально завалили 
заявками на різні види про-
дукції. 

– Нині всі основні цехи, 
які задіяні у виробництві міне-
ральних добрив, працюють на 
стовідсотковому навантажен-
ні потужностей, – розповідає 
Голова Правління ПАТ «АЗОТ» 
Віталій Скляров. – Виробничі 
плани  жовтня ми виконали. У 
листопаді продовжуватимемо 
забезпечувати високі показ-
ники виробництва і відванта-

ження продукції вітчизняним 
споживачам.

Нагадаємо, що Черкаський 
«Азот» відновив виробництво 
мінеральних добрив у перших 
числах жовтня. Спочатку пус-
тилися цехи з виробництва 
аміаку, який є основною си-
ровиною для подальшої пере-
робки. Після цього відновили 
роботу всі виробничі та допо-
міжні цехи з виробництва мі-

неральних добрив. Останнім 
в процес включився цех М-2 
(виробництво карбаміду), де 
закінчували капітальний ре-
монт скрубера – апарата ви-
сокого тиску, що конденсує 
гази з колони синтезу та знову 
спрямовує їх на переробку. Цех 
пустився два тижні тому.

– Ми вийшли на своє мак-
симальне навантаження, ви-
робляючи в середньому 1100  

тонн карбаміду на добу, – роз-
повідає начальник цеху М-2 
Дмитро Артюхов. – Всю ви-
роблену продукцію відразу ж 
відвантажуємо споживачам. 
Близько 450 тонн пакуємо в 
біг-беги, решту – відвантажу-
ємо насипом у мінераловози.

Паралельно колектив цеху 
працює над втіленням програми 
модернізації виробництва. Зо-
крема, ведуться підготовчі ро-
боти для встановлення нового 
конденсатора чеської компанії 
«ONDRSTROJ» (поз. Е-303). 
Днями його доставили в цех. 

Як розповів заступник на-
чальника цеху М-2 Дмитро Тол-
мачов, новий апарат має майже 
вдвічі більшу поверхню тепло-
обміну, що дозволить підвищи-
ти ефективність виробництва, 
особливо на великих наванта-
женнях, та забезпечити нор-
мальний виробничий процес 
у разі подальшої модернізації 
обладнання і збільшення про-
дуктивності агрегату.  Апарат 
буде замінено під час найближ-
чого планового капітального 
ремонту.

Також стабільно працює на 
максимальних навантаженнях 
ще одне виробництво кар-
баміду Черкаського «Азоту» 
– цех М-6, який на сьогодні 
виробляє 1500 – 1530 тонн 
продукції на добу. Продовжує 
працювати на повному наван-
таженні й цех М-9. З початку 
пуску колектив цеху виробив 
близько 120 тисяч тонн аміач-
ної селітри, яка постачається 
лише українським аграріям 
і має найбільший попит на 
внутрішньому ринку. 

– Відвантаження продукції 
в нас триває цілодобово – за-
діяні всі точки як залізничні, 
так і автомобільного транспор-
ту, – розповідає начальник цеху 
М-9 Іван Мартем’янов. – На 
добу виробляємо близько 3 ти-
сяч 300 тонн аміачної селітри, 
з яких близько 220 – 230 тонн 
відправляємо у вигляді плаву 
на виробництво карбамідо-
аміачної суміші. 

Підвищений попит спосте-
рігається сьогодні й на рідкі 
мінеральні добрива. Біля про-
хідної підприємства вишико-
вуються черги з автомобільних 
цистерн, у які відвантажується 
аміак, карбамідо-аміачна су-
міш (КАС) та аміачна вода. 
Більша частина КАС та амво-
ди доставляється споживачам  
саме автомобільним транспор-
том. Аміак також активно від-
вантажується в залізничних 
цистернах. 

Сезон осінніх польових ро-
біт закінчується, проте попит 
на добрива не спадає. Україн-
ські хлібороби вже почали за-
пасатися ними для проведення 
весняної посівної кампанії. 
Тож хіміки планують утриму-
вати максимально високі темпи 
виробництва добрив, щоб агра-
рії вчасно провели всі польові 
роботи, а відтак, країна була з 
хлібом.

Наталія Бакалова,
фото автораДмитро Толмачов демонструє новий конденсатор у цеху М-2

Через високий попит на внутрішньому ринку добрива, які виробляє Черкаське 
ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM, відправляються залізницею цілодобово, а щоб оперативніше 
забезпечувати самовивіз, відвантаження в автомобільний транспорт вирішено про-
водити й по суботах. 
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Фонд FIRTASH FOUNDATION 
представил финалистов 
конкурса молодых художников

В Кембриджском Университете 
прошел фестиваль украинского кино

Благотворительный фонд Дмитрия и Лады Фирташ FIRTASH Foundation объявил финалистов конкурса UK/RAINE – 
первого открытого конкурса начинающих художников из Украины и Великобритании с призовым фондом 75 000 фун-
тов, который проходит в рамках ежегодного фестиваля Дни Украины в Великобритании.

6 и 7 ноября 2015 года в Университете Кембриджа прошел 8-й ежегодный фестиваль украинского кино, который 
состоялся в рамках Программы украинистики, созданной по инициативе и при финансовой поддержке фонда Дмитрия 
и Лады Фирташ Firtash Foundation.

Любой желающий мог посмот-
реть кино бесплатно, пред-
варительно зарегистрировав-
шись на сайте Программы 
украинистики.

Программа нацелена на 
углубление общественного по-
нимания истории и культуры 
Украины. Программа украи-
нистики, первая в своем роде в 
Европе, организовывает про-
ведение различных мероприя-
тий, направленных на развитие 
культурного обмена. Уже стали 
привычными ежегодный фес-
тиваль украинского кино, вы-

ставки художников и вечера 
украинской литературы.

За эти годы было проведено 
множество открытых лекций и 
семинаров, посвященных наибо-
лее актуальным темам из исто-
рии и современности Украины. 

Для студентов четвертого 
курса Университета был отк-
рыт курс украинской лите-
ратуры и кинематографа ХХ 
века. Программа украинистики 
завоевала интерес и внимание 
ученых и общественности как 
Великобритании, так и Запад-
ной Европы в целом.

Фестиваль украинского кино 
в Университете Кембриджа еже-
годно проходит с момента осно-
вания Программы украинис-
тики в 2008 году. В этом году 
зрителям продемонстрировали 
резонансные документальные 
ленты современных украинс-
ких режиссёров Екатерины 
Горностай, Светланы Шимко, 
Остапа Костюка и других.

Фильмы на украинском и 
русском языках сопровожда-
лись английскими субтитра-
ми. Показы прошли в театре 
Уинстэнли, Тринити Колледж. 

В конкурсе приняли участие 
более 2100 мастеров, общее 
число направленных работ со-
ставило более 10 тысяч. Фи-
налистами конкурса стали 30 
художников в 5 категориях. Их 
работы будут представлены на 
выставке, которая займет целый 
этаж галереи Саатчи с 24 ноября  
2015 года по 3 января 2016 года.

Финалистов, а также побе-
дителей конкурса определяет 
международная комиссия, в 
которую вошли авторитет-
ные эксперты: Джонсон Чанг 
– основатель Asia Art Archive, 
Найджел Хёрст — исполни-
тельный директор галереи Са-
атчи, Ник Мицевич – дирек-
тор Художественной галереи 

стерлингов. Путем открытого 
голосования будет также опре-
делен еще один победитель, 
который получит 5000 фунтов 
на производство новых работ 
или будущих выставок.

Все победители будут объяв-
лены на открытии выставки в 
Лондоне 23 ноября 2015 года.

Источник: dmitryfirtash.com

Южной Австралии, профессор 
Апинан Пошьянанда – секре-
тарь министерства культуры 
Таиланда и Александр Соловьев 
– автор публикаций об искус-
стве и куратор из Украины.

Денежный приз победителя 
в каждой категории составит 
10 000 фунтов стерлингов, а 
главный приз – 20 000 фунтов 

Инсталляция «Момент истины». Автор – Антон Логов (г. Киев)
• Инсталляция: Ребекка Хаммонд, Антон Логов, Роман Ми-

хайлов, Ребекка Моллоу, Амба Саял-Беннет, Анна Сороковая;
• Новые Медиа: Джонни Бриггс, Эмма Критчли, арт группа 

DIS/ORDER, Кристофер Нунн, Сергей Петлюк и Андрей Сидо-
ренко;

• Живопись: Доминик Битти, Кьюнг Ва Шон, Роман Минин, 
Юрий Пикуль, София Старлинг и Артем Волокитин;

• Скульптура: Маша Батси, Оливия Бакс, Джеми Фитцпат-
рик, Мария Куликовская, Аделин де Монсенат и Финбар Ворд;

• Стрит Арт: Хир Андрей, Dilk & Feros, Линси Жан Хендер-
сон, Саша Курмаз, Дима Микитенко и Мэттью Спенсер.

Все работы на сайте www.saatchigallery.com/uk/raine

Финалисты конкурса UK/RAINE:
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Масштабная диагностика в 
цехе производства карбамида
Северодонецкого «Азота»

Провели обучение
профсоюзного актива

Отдел диагностики и контроля Северодонецкого «Азота» OSTCHEM провел масштабные диагностические работы в 
цехе производства мочевины (карбамида) и углеаммонийных солей. 

В музее истории Северодонецкого «Азота» состоялось обучение профсоюзного акти-
ва объединения с презентацией социальной карты Федерации профсоюзов Украины. 

использовании рентгеновской 
установки очень важно огра-
дить место контроля, чтобы 
избежать воздействия гамма -
лучей.

Ведущий инженер бюро тех-
нической диагностики ОДиК 
Наталья Андоньева и ее на-
парник Александр Комиссаров 
провели контроль сварных со-
единений каждого типоразме-

гам самим следует знать опре-
деленные аспекты и законода-
тельной системы Украины, и 
документации внутри «Азота», 
– пояснил Валерий Сергеевич. 
– Напомню, что наше пред-
приятие издавна славилось на-
лаженной системой подготов-
ки кадров – и на производстве, 
и в общественной деятельнос-
ти. Руководство Северодонец-
кого «Азота» OSTCHEM всегда 
идет в подобных вопросах нам 
навстречу.

Что касается социальной 
карты, то представитель ФПУ 
пояснил несколько достоинств 

нового сервиса. К примеру, 
теперь при ее наличии член 
профсоюза, позвонив в Call-
центр, может воспользоваться 
бесплатной круглосуточной 
юридической консультацией 
или сервисом помощи автомо-
билистам в дороге, консульта-
цией врача и мн. др.

В процессе обучения боль-
шое внимание уделили аспек-
там непосредственной работы 
профгрупоргов – их правам и 
обязанностям, ведению проф-
союзного делопроизводства, 
информационной работе.

Источник: azot.lg.ua

ра на трубопроводе раствора 
карбамида.

– Вообще, в зависимости 
от назначения трубопровода, 
мы используем ультразвуковой 
или рентгеновский контроль 
и обязательно капиллярный, 
– поясняет Наталья Евгеньев-
на. – По результатам исследо-
ваний выдается заключение, 
где указывается возможный 

срок эксплуатации объектов. 
При наличии неполадок по-
следует ремонт сварных швов, 
затем мы опять их проверяем. 
Пока не устранены все дефек-
ты, трубопровод (либо любой 
другой объект) к работе не до-
пускается.

Источник: azot.lg.ua

Перед проведением этих 
мероприятий в цехе М-3 под-
готовили все необходимое обо-
рудование – с трубопроводов 
сняли теплоизоляцию, до не-
обходимого уровня зачистили 
сварные соединения и около-
шовные зоны.

В частности, на 21-й отметке 
выполнили экспертно-техни-
ческую диагностику трубопро-
вода сокового пара: с помощью 
рентгено-, гаммаграфирова-
ния проверили качество свар-
ных швов, а методом ульт-
развуковой толщинометрии 
– толщину основного металла. 

– Основная сложность 
нашей работы заключается 
в труднодоступности точек 
контроля, – говорит инженер -
исследователь второй категории 
бюро технической диагностики 
Вадим Винников. – Обычно 
они расположены на высоте 
или в сплетении трубопрово-
дов. Доступ к ним ограничен 
из-за обвязки. Кроме того, при 

О задачах профсоюзной 
организации в современных 
условиях хозяйствования рас-
сказал председатель профкома 
Северодонецкого «Азота» Вале-
рий Черныш.

– Профгрупорги тесно со-
трудничают со своими кол-
легами по структурным под-
разделениям. Поэтому вам 
необходимо понимать, как 
себя вести в той или иной си-
туации, не нарушая при этом 
законов при решении посту-
пившего вопроса. А для того, 
чтобы правильно разъяснить 
ситуацию людям, профгрупор-

Порт «Ника-Тера»

В январе-сентябре 2015 
года ООО «МСП Ника-Тера 
(входит в Group DF) осуще-
ствило перевалку 2 млн. 896,7 
тыс. тонн грузов.

С начала года в общем 
объеме грузооборота зер-
новые культуры составили 
48%, минудобрения – 21%, 
навалочные грузы – 30%, ге-
неральные грузы – 1%.

Перевалка транзитных 
грузов, по сравнению с ана-
логичным периодом прош-
лого года, выросла на 53,2% 
до 734 тыс. тонн. Вместе с 
этим грузооборот экспорт-
ных грузов сократился на 
21,6% до 2 млн. 13,6 тыс. 
тонн, а перевалка импорт-
ных – на 23,19% до 135 тыс. 
тонн.

– Мы возобновили отно-
шения с «Ураликалием», что 
в будущем позволит увели-
чить перевалку транзитных 
грузов. Кроме этого, конф-
ликт на востоке постепенно 
утихает, и мы надеемся, что 
ситуация в стране стабили-
зируется, благодаря чему 
появится возможность нала-
дить прежние партнерские 
связи с Донбассом,– отме-
чает председатель общества 
Александр Гайду.

Источник: nikatera.com

Перевалка 
транзитных 

грузов растет
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Жоден поточний чи капітальний ремонт на Черкаському «Азоті» OSTCHEM не проходить без участі команди зварюваль-
ників управління капітальних ремонтів. Завдяки їхньому високому професіоналізму, визнаному на всеукраїнському та 
міжнародному рівнях, ефективно функціонує технологічне обладнання на проммайданчику товариства.

Якість виконання зварю-
вальних робіт на підприємстві 
та працездатність кожного 
об’єкта забезпечує дільниця 
зварювання та дефектоскопії, 
яка після декількох років само-
стійного плавання у 1996 році 
разом з цехами НСО та ЦЦР-2 
увійшла до складу новостворе-
ного УКР. Сьогодні «мозковий 
центр» лабораторії зварювання 
– так дільницю називають самі 
виробничники, налічує 10 до-
свідчених спеціалістів.

– Наш невеликий колектив 
займається насамперед аналі-
тичною роботою – розробкою 
технології зварювання, прове-
денням дефектоскопії об’єктів 
і, власне, контролем процесу 
від його початку і до завершен-
ня. Інколи до цих основних 
обов’язків додаються і вироб-
ничі, якщо потрібно виконати 
якесь специфічне завдання, 
що стосується, наприклад, зва-
рювання титану, алюмінію або 
чавуну. Цю роботу, яка вимагає 
високої майстерності, вико-
нують досвідчені працівники 
–  електрозварювальник Воло-

димир Корнієнко, слюсар-ре-
монтник Сергій Запорожець і 
терміст Віктор Шаповал, – го-
ворить начальник дільниці зва-
рювання й дефектоскопії Олег 
Короп.

Здавалося б, розробка тех-
нології зварювання для ремон-
ту обладнання є абсолютно чо-
ловічим заняттям. Однак цей 
напрям роботи дільниці курує 
жінка – старший майстер Ірина 
Зейналова. Вона вирішила слі-
дувати родинній традиції Гель-
фандів і прийти на Черкаський 
«Азот» здобувати трудовий до-
свід. До речі, більшість праців-
ників дільниці також є вихід-
цями із династій хіміків.

– Попрацювавши трохи в 
цеху електропостачання, всту-
пила до Київського політеху. 
Хотіла обрати машинобуду-
вання, але тато Лев Михайло-
вич наполіг на зварювальному 
факультеті, про що я жодного 
разу  не пожалкувала, – розпо-
відає Ірина Зейналова.

В процесі розробки техно-
логії зварювання, як зазначила 
Ірина Львівна, не може бути ні-

якої самодіяльності, адже пот-
рібно ремонтувати обладнання 
на хімічному підприємстві, 
де промислова безпека понад 
усе. Ця робота чітко обмежена 
жорсткими нормами і рамка-
ми як українських, так і між-
народних стандартів. Тож при 
розробці технології зварювання 
спеціалісти дільниці враховують 
тип металу, середовище, в якому 
працюватиме обладнання, його 
робочі параметри. У проект за-
кладаються витратні матеріа-
ли, вид зварки, режим, методи 
контролю зварних швів тощо.

– Не менш відповідальним 
є і вибір спеціалістів для вико-
нання кожного типу робіт. За 
багато років на підприємстві 
сформувався колектив висо-
кокласних зварювальників. 
Більшість має найвищі V та VI 
розряди, але все одно перед 
конкретними ремонтними ро-
ботами вони мають виконати 
контрольне зварне з’єднання 
для отримання допуску, – за-
уважує Олег Петрович. – Май-
стерність багатьох наших 
зварювальників визнана на 

численних міжнародних кон-
курсах. 

На всіх етапах якість ви-
конання зварювальних робіт 
контролює колектив досвідче-
них дефектоскопістів дільниці  
– Юлія Ведула, Олександр До-
рошенко та Олександр Левченко 
– на чолі зі старшим майстром 
Артемом Андрійченком. Техніч-
ні можливості лабораторії, яка 
в своєму арсеналі має сучасні 
дороговартісні вимірювальні 
прилади, дозволяють застосо-
вувати всі методи неруйнівно-
го контролю для ефективної 
перевірки зварних швів.

У такому єдиному тандемі 
інженерний персонал, дефек-
тоскопісти та зварювальники 
філігранно виконують зав-
дання будь-якої складності. 
Нині тривають роботи на пром-
майданчику цеху М-9, де бри-
гади слюсарів-ремонтників та 
зварювальників відновлюють 
сховище розчину аміачної се-
літри. На базі УКР фахівці ко-
тельно-мідницько-зварюваль-
ної дільниці вже почали ремонт 
титанового теплообмінника 
для цеху М-5. Крім того, невдо-
взі спеціалісти приступлять до 
монтажу лінії сірчаної кислоти 
від цеху К-2 до цеху А-5.

Максим Батир,
фото автора

Зварювальники «Азоту»
ремонтують обладнання 
З ЮВЕЛІРНОЮ ТОЧНІСТЮ

Дефектоскопісти УКР Ю.В.Ведула та О.Л.Дорошенко

Зварювальник І.О.Шепель, слюсар-ремонтник І.І.Коєв
та бригадир слюсарів-ремонтників С.М.Шевченко в цеху М-9

Раз на три роки інженерно-технічний персонал дільниці, а також дефектоскопісти 
проходять переатестацію та навчання в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона 
НАН України. Також лабораторія зварювання має дозвіл Держгірпромнагляду на 
організацію внутрішньої комісії для атестації всіх зварювальників на підприємстві. 
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Спеціалісти ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM розробили перший профстандарт, який регулюватиме підготовку машиністів комп-
ресорних установок виробництва аміаку. Його вже схвалила й затвердила комісія в складі представників кадрових служб 
підприємств хімічної галузі, академічних установ та вищих навчальних закладів, а також Федерація роботодавців України.

– Керівництво холдингу 
OSTCHEM має чітке уявлен-
ня про подальший розвиток 
підприємств групи та хімічної 
галузі в цілому. Зокрема, в роз-
робці професійних стандартів 
ми вбачаємо один із напрямів 
ефективної підготовки кад-
рів. Ці документи потрібні 
насамперед для організації 
навчання на виробництві, пе-
ревірки кваліфікацій та уточ-
нення обов’язків працівника, 
– зазначає директор департа-
менту з управління кадрами ПАТ 
«АЗОТ», Голова Галузевої 
ради з розроблення професій-
них стандартів і професійних 
кваліфікацій Всеукраїнського 
галузевого об’єднання орга-
нізацій роботодавців хімічної 
промисловості Ігор Сергієнко. 

– Сьогодні на ринку праці від-
чувається брак фахівців, які 
володіли б конкретними на-
вичками і відповідали б су-
часним вимогам виробничих 
та бізнес-процесів. Тому роз-
роблені та затверджені проф-
стандарти ми направлятимемо 
до Міністерства освіти і науки 
України для внесення відпо-
відних змін у програми під-
готовки спеціалістів у системі 
професійно-технічної освіти.

Розпочати свою роботу члени 
Галузевої ради вирішили зі ство-
рення професійних стандартів 
для групи спеціалістів у межах 
одного виробництва. Нині для 
п’яти найбільших хімічних під-
приємств України актуальним 
є випуск аміаку. До пілотного 
проекту, згідно з кількістю про-

позицій, увійшли чотири базо-
ві професії: машиніст компре-
сорних установок, апаратник 
конверсії, апаратник синтезу 
та начальник зміни.

На сьогодні вже заверше-
но роботу над проектом друго-
го профстандарту «Апаратник 
конверсії виробництва аміаку», 
який розміщено на сайті Сою-
зу хіміків України та Репозито-
рію професійних кваліфікацій. 
Протягом двох місяців він про-
ходитиме обговорення.

Нагадаємо, Галузеву раду 
було утворено в серпні 2013 
року за ініціативою холдингу 
OSTCHEM. До неї увійшли 
представники найбільших хі-
мічних підприємств країни, 
наукових і навчальних закла-
дів. Рада також спеціалізуєть-
ся на системному оцінюванні 
кадрових потреб української 
хімічної промисловості.

Максим Батир

ЧЕРКАСЬКІ ХІМІКИ 
РОЗРОБЛЯЮТЬ 
ПРОФЕСІЙНІ СТАНДАРТИ

Ігор Анаталійович Сергієнко

Азотівці передають виробничий 
досвід талановитим студентам

Черкаський «Азот» заохочує до професійного зростання здібних студентів. У рамках освітньої програми холдингу 
OSTCHEM з підтримки хімічної освіти вони мають можливість пройти на підприємстві навчально-виробничу практику.

До кінця листопада група 
студентів ЧПТ, які навчаються 
за спеціальністю «Обслугову-
вання та ремонт обладнання 

підприємств хімічної і нафто-
газопереробної промисловос-
ті», проходитиме навчально-
виробничу практику в цеху 

А-5. Свій досвід студентам пере-
даватимуть інженерно-технічні 
працівники, зокрема механік 
цеху Микола Битков (на фото).

– Ми вперше проходимо 
практику на базі підприємства, 
а не технікуму. У нас з хлопця-
ми чітка мета – протягом двох 
місяців поповнити багаж знань 
і здобути виробничий досвід, 
оскільки плануємо не просто 
отримати диплом, але й пра-
цювати в подальшому за спе-
ціальністю, – зазначає студент 
технікуму Максим Позігун.

З початку 2015 року прак-
тику на ПАТ «АЗОТ» пройшли 
понад 160 студентів з різних 
навчальних закладів України.

Максим Батир, 
фото автора

Нині в технологічних та до-
поміжних цехах підприємства 
практику проходять 20 студен-
тів. Перший професійний дос-
від на проммайданчику ПАТ 
«АЗОТ» здобувають студен-
ти Черкаського національно-
го університету ім. Богдана 
Хмельницького, Черкаського 
державного технологічного уні-
верситету та Черкаського полі-
технічного технікуму (ЧПТ).

– Завдяки активній спів-
праці з навчальними заклада-
ми нам вдається підвищити 
рівень працевлаштування ви-
пускників та водночас запов-
нити кадровий дефіцит, який 
нині характерний для вітчиз-
няної хімічної галузі, – гово-
рить Голова Правління ПАТ 
«АЗОТ» Віталій Скляров.
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соціальна сфера

Представники Черкаського 
«Азоту» подарували колективу 
школи сучасний великий теле-
візор та ноутбук.  

Підприємство давно спів-
працює з цим освітнім закла-
дом, надає йому матеріальну 
підтримку й шефську допомогу, 
заохочує до навчання здібних 
учнів, приділяючи особливу 
увагу розвитку хімічної освіти. 

– Багато випускників вашої 
школи сьогодні працюють на 
Черкаському «Азоті», керують 
складним технологічним про-
цесом, виконуючи виробничі 
завдання, – зазначив Голова 
Правління ПАТ «АЗОТ» Ві-
талій Скляров, звертаючись 
до присутніх у залі. –  Думаю, 
що в недалекому майбутньо-
му, хтось із учнів-випускників 
також захоче пов’язати свою 
долю з нашим підприємством 
і, завдяки набутим знанням та 
досвіду, вони продовжать слав-

ні багаторічні традиції черкась-
ких хіміків. Будуть розвивати 
виробництво, впроваджувати 
сучасні технології і продовжать 
реалізовувати в нашому місті 
масштабні соціальні проекти, 
розпочаті «Азотом».

За останні роки в школі 
№21 було виконано чималий 
обсяг робіт: відремонтовано 
актову залу, замінено проводку 
в кабінеті трудового навчання 
та відновлено контур зазем-
лення, який щороку переві-

ряється працівниками підпри-
ємства, встановлено нові  двері 
практично в усіх приміщеннях, 
придбано сучасний проектор 
та екран.

– «Азот» – це наша надійна 
підтримка в будь-яких питан-
нях: від ремонтів до надання 
транспорту та організації екс-
курсій для дітей, – розповідає 
директор ЗОШ №21 Світлана 
Осадча. – Кожного року в нас 
працює будівельна бригада під-
приємства, яка  виконує поточ-
ні ремонти. Ну і якщо потрібна 
якась термінова допомога, – 
розраховуємо на шефів.

ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM 
сьогодні опікується 10-ма шко-
лами Черкас, з якими кілька ро-
ків тому було укладено шефські 
угоди. В рамках цієї співпраці 
підприємство значно збільши-
ло обсяги допомоги освітнім 
закладам.

Наталія Бакалова

Черкаський «Азот», що входить до холдингу OSTCHEM (об’єднує підприємства азотної хімії Group DF), привітав з півсто-
літнім ювілеєм підшефну загальноосвітню школу №21. Урочистості з нагоди свята пройшли в Палаці культури черкаських 
хіміків «Дружба народів».

Черкаський «Азот» привітав 
підшефну школу №21 
З ПІВСТОЛІТНІМ ЮВІЛЕЄМ 

В.Л.Скляров, І.А.Кривошеєв та О.О.Жмурко вручають подарунки

Процес неймовірно захоплює

Діти виробничників опановують 
мистецтво мультиплікації

У Центрі дитячої творчості ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM відкрилася студія мультиплікації. Вихованці азотівської школи талантів 
разом з педагогічним колективом уже відзняли перші короткометражні мультфільми.

Двічі на тиждень навчальний 
клас Центру трансформується 
у творчу лабораторію. 13 вихо-
ванців вчаться тут перетворюва-
ти звичайний пластилін на муль-
типлікаційних персонажів.

– Якщо раніше ми дарува-
ли черкащанам театралізовані 
флешмоби, то тепер спробує-
мо здивувати їх мультфільмами 
власного виробництва, – роз-
повідає директор ЦДТ Людмила 
Дивнич. – Завдяки публікації 
в нашій корпоративній газеті 
до нас прийшло багато нових 
вихованців. Деякі діти навіть 
змінюють графік відвідування 
інших мистецьких гуртків та 

спортивних секцій заради нав-
чання в студії мультиплікації.

Пластилінова мультипліка-
ція, як розповідають у Центрі, – 
захоплюючий і тривалий процес, 
що вимагає терпіння й посидю-
чості. Одна секунда відеоісторії 
складається з 24 кадрів, хвилина 
– з 1440. Зліпити дійових осіб, 
декорації та реквізит – замало, 
адже в кожному кадрі режисер 
повинен «розіграти» персона-
жів й змусити їх рухатися.

– На заняттях діти вчити-
муться різним технікам ліп-
лення з пластиліну, елементам 
драматургії – як мінімум, ви-
бирати персонажа й створю-

вати його характер, а також 
опанують техніки пластилі-
нової мультиплікації, – зазна-
чає педагог Максим Фартуш-
ний. – Перший творчий сезон 
плануємо завершити зйомкою 
повномасштабного мульт-
фільму з багатьма героями і 
різними сюжетними лініями.

Найкращі роботи вихованців 
можна буде переглянути на ка-
налі Центру в YouTube. До речі, 
втілити свої ідеї в пластиліні 
зможуть і дорослі. Педагогіч-
ний колектив планує провес-
ти спільний майстер-клас для 
батьків і дітей.

Максим Батир
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Тетяна Божко, заступник директора ТОВ «Хімтехнологія», яке вже більше 50 років співпрацює з Черкаським «Азо-
том», стала чемпіонкою зі спортивного орієнтування на ІІІ Європейських іграх майстрів. Цьогорічні змагання пройшли 
на лазурних просторах Франції в Ніцці.

ЧЕРКАСЦІ ПОВЕРНУЛИСЯ 
З НІЦЦИ ПЕРЕМОЖЦЯМИ

Призери змагань з пауерліфтингу

За першість у 27 видах спор-
ту змагалися спортсмени-вете-
рани з усієї Європи. Гідно висту-
пили на іграх майстрів і українці. 
Тільки в спортивному орієн-
туванні наша «збірна» здобула 
8 медалей. Три з них («золото», 
«срібло» й «бронза») дісталися 
Тетяні Божко. Ще три золотих 
медалі – її чоловікові Миколі 
Божку.

– «Золото» взяла на серед-
ній дистанції. Це було одне із 
найскладніших змагань. Бігли 
в горах – всюди каміння, ске-
лі, якісь колючки, однак ніщо 
не завадило мені вдало обій-
ти фінів, росіян, латишів... У 
спринті я виборола «срібло». 
Локацією для змагань стала 
центральна частина столиці 
Французької Рив’єри з вузьки-
ми вулицями, масою місцевих 
жителів і туристів, які нізвідки 
з’являлися на шляху й, звісно, 
заважали. А в спортивному 
орієнтуванні, як і в будь-якому 
виді спорту, кожна секунда на 
вагу золота, – розповідає Тетя-
на Божко. – До речі, вперше до 

програми Європейських ігор 
увійшов нічний спринт, за ре-
зультатами якого я посіла по-
чесне третє місце.

Кожного дня, крім четвер-
га, спортсменка інтенсивно 
тренується, щоб з легкістю об-
ходити на змаганнях найбільш 
зухвалих суперників. У серпні 
наступного року Тетяна Петрів-
на братиме участь в чемпіонаті 

світу серед майстрів (Естонія), а 
в 2017 році – у Всесвітніх іграх 
майстрів (Нова Зеландія).

– Прокидаюся о пів на шос-
ту ранку й біжу 6-8 кілометрів, 
незалежно від пори року. На 
тренуваннях, як один із еле-
ментів, використовую читання 
газети на бігу, щоб сконцент-
руватися й не дивитися вниз. 
Ноги самі повинні відчувати 
землю, – зазначає Тетяна Бож-
ко. – Спортивне орієнтування 
– інтелектуальний вид спор-
ту. Його ще називають грою 
в шахи на бігу. Потрібно не 
просто швидко рухатися, але й 
безперервно думати, вибудову-
вати стратегію.

Сьогодні на рахунку майстра 
спорту СРСР, президента Фе-
дерації спортивного орієнтуван-
ня України Тетяни Божко сотні 
успішно пройдених маршрутів. 
Вона є багаторазовою чемпіон-
кою України, чемпіонкою світу 
серед ветеранів (1997 р.) та чем-
піонкою перших Європейських 
ігор (2008 р.).

Максим Батир

Тетяна Божко в Ніцці

На «Азоті» пройшли 
змагання з пауерліфтингу

У спорткомплексі ПАТ «АЗОТ» пройшла особиста першість товариства з «жиму штанги 
лежачи» серед працівників структурних підрозділів. Такі змагання проводилися вперше.

Приємним сюрпризом для 
організаторів стала участь у зма-
ганнях жінок. Загалом свої сили 
вирішили спробувати 33 особи. 

Чоловіки змагалися в трьох 
вагових категоріях. У категорії 
до 74 кілограмів перше місце 
посів Денис Фролов, водій 19 
ДПРЧ. Кращим у категорії до 
84 кілограмів став  Сергій Гар-
мидер, старший майстер УКР, а 
в категорії до 93 кілограмів пе-
ремогу здобув Дмитро Семен-
ченко, пожежник-рятувальник 
19 ДПРЧ. Серед жінок най-
кращий результат у лаборанта 
ЦВТК Наталії Камінської. 

Наталія Бакалова

КЛБ «Ритм»

Учасники КЛБ «Ритм» 
за підтримки ПАТ «АЗОТ» 
здійснили традиційний пробіг 
на честь Дня українського ко-
зацтва та вперше цього року 
до Дня захисника України. 

У прохолодну, але со-
нячну погоду, спортсмени 
вийшли на бігові дистанції 
5 і 15 км. Маршрут проля-
гав від села Головківка до 
Мотронівського монастиря. 

Пробіг до 
Дня козацтва

Бігуни біля дуба Залізняка

На старті відбулася тепла зу-
стріч учасників КЛБ «Ритм» 
з командою школярів, які 
долучилися до пробігу, та 
сільським головою Наталією 
Вакуленко. Бігуни прийняли 
хліб-сіль, а від себе подару-
вали спортивні сувеніри.

Під час короткого відпо-
чинку спортсмени відвідали 
духовну святиню, а також 
побували біля дуба Макси-
ма Залізняка. Повернувшись 
знову в Головківку, разом із 
волонтерами обласного фонду 
милосердя передали одяг для 
малозабезпечених родин. На-
талія Вакуленко висловила 
щиру подяку за благодій-
ність всім небайдужим азо-
тівцям та обласному фонду. 

Юрій Воробйов,
голова КЛБ «Ритм»
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Нелегкі, але цікаві етапи будівництва й становлення хімічного комбінату випали на долю «Почесного хіміка СРСР», 
ветерана праці ПАТ «АЗОТ» Анатолія Олександровича Левандовського. В загальному підрахунку він майже 45 років доб-
росовісної праці присвятив  хімічній галузі, з них 34 роки – Черкаському «Азоту».

Анатолій Левандовський – 
СТАВ ХІМІКОМ 
ЗА ПОКЛИКОМ ДУШІ

часова спокуса все ж таки не 
минула. Під час служби в армії 
він був авіамеханіком, обслуго-
вував ту марку літаків, на яких 
літав Юрій Гагарін. Небесний 
простір приваблював його ро-
мантикою, проте до певного 
моменту, коли на рік раніше 
демобілізовані армійці, заагі-
товані на авіаційні заводи, не 
описали в листі справжню суть 
романтики. Полегшено зітхнув 
тоді, коли почув виступ Ми-
кити Хрущова на Пленумі ЦК 
про розвиток хімічної галузі.  
Після служби повернувся до 
обраної професії і ніколи про 
це не пожалкував. Завжди на-
магався добросовісно викону-
вати виробничі обов’язки, чим 
викликав щиру повагу й авто-
ритет у колег. 

Почуття поваги до Анато-
лія Олександровича зберігають 
і досі всі ті, хто його добре знає. 
А з нагоди величного 80-річного 
ювілею, який він стрічав 8 лис-
топада, бажають почесному 
хіміку здоров’я, життєвої нас-
наги та мирного довголіття!

Ніна Гошуренко,
фото автора

Перш ніж перейти в цех аміа-
ку А-4, Анатолій Олександрович 
пройшов хорошу виробничу 
школу і в цьому щиро завдячує  
колишньому начальнику цеху 
А-3 Миколі Павловичу Білобо-
родову (на жаль, нині покійний). 
Його наука йому згодилася в по-
дальшому житті.

Анатолій Олександрович 
зізнається, що став хіміком за 
покликом душі, та й мама його 
також була хіміком. Хоча, тим-

Анатолій Олександрович на-
лежить до числа тих азотівців, 
яких зараз по праву називають 
легендою підприємства. Він не 
побоявся залишити обжите 
в Дніпродзержинську місце 
й приїхати в Черкаси, де вже 
розпочалося будівництво за-
воду азотних добрив. У його 
спогадах незабутній перший 
робочий день – 31 липня 1964 
року.  Черкаський «Азот» став 
продовженням професійної 
діяльності Анатолія Олек-
сандровича Левандовського, 
оскільки трудову біографію він 
розпочав ще в далекому 1952 
році на хімічному підприємстві 
в Дніпродзержинську після за-
кінчення училища. Маючи за 
плечима десятирічний досвід, 
він легко опановував своє нове 
робоче місце в цеху розділення 
повітря, адже саме цей струк-
турний підрозділ пускався 
першим, оскільки без азоту по-
дальший технологічний про-
цес був просто неможливий. 

– Пригадую, як пускали 
перший турбокомпресор в цеху 
розділення повітря. Все для 
цього підготували, розійшли-

Майже 33 роки плідно тру-
дився Федір Максимович на 
підприємстві. Цей період в його 
житті позначений великим до-
свідом, авторитетом і повагою, 
міцною дружбою з багатьма 
азотівцями. Про це він детально 
описав у автобіографічній книзі 
«Життєвий шлях Федора Сав-
чука». А ще Федір Максимович 
дослідив генеалогічне дерево 

ся хто-куди, очікуючи: а хто ж 
наважиться натиснути кнопку 
пуску? Така невідомість і вод-
ночас цікавість була в думках 
у кожного з нас. І ось нарешті 
знайшовся сміливець, який 
здійснив пуск. Все довкола за-
гуло, зашуміло і пішов процес 
роботи. Аналогічні почуття 
мною володіли, коли запускав-
ся цех А-4, куди я згодом пе-
рейшов працювати, – розпо-
відає Анатолій Олександрович. 

родин Савчуків і Войтович. 
Титанічна праця! Для наступ-
них нащадків цього родоводу – 
це просто неоціненний скарб. 
Про детальне дослідження 
свого родоводу мені якось роз-
повідала ветеран праці ПАТ 
«АЗОТ» Галина Юхимівна Огі-
ренко. Це викликало особливу 
повагу. Бо як добре знати, яко-
го «… ми племені – роду». 

Окрім «Життєвого шля-
ху…» Федір Максимович на-
писав ще кілька філософ-
ських роздумів. Один цикл 
присвятив своїм землякам. 

З наступного номера пропо-
нуємо вашій увазі уривки з ав-
тобіографічної книги Федора 
Савчука, значне місце в якій 
відведено Черкаському «Азоту».
                            Ніна Гошуренко

Анатолій Олександрович Левандовський

7 березня 1964 року – 28 лютого 1997 року… Ці дві біографічні дати у житті ветерана 
праці ПАТ «АЗОТ» Федора Максимовича Савчука дуже важливі. Перша – початок профе-
сійної діяльності на Черкаському «Азоті», інша – завершення трудового шляху. 

Стрімкий та невпинний
життєвий шлях Федора Савчука
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Учасники клубу «Біла акація» під час вечорниць

Чжан Чжоя

’ ветерани, творчість

11

З давніх-давен в Україні сформоване безперервне циклічне обрядове коло святкових дат з різними атрибутами та 
символами, але з одними і тими ж мотивами. Скажімо, з Покровою Пресвятої Богородиці найтісніше поєднані весільні 
мотиви. Саме на Покрову дівчата на виданні молили Богородицю швидше послати їм щасливу долю.

Розпочинаючи передноворіч-
ний цикл українських традицій 
та звичаїв, учасники клубу «Біла 
акація» – ветерани праці Благо-
дійного фонду ПАТ «АЗОТ» ви-
рішили на першому осінньому 
зібранні віддати пошанування  
одному з членів родини – дядині. 
У числі зведеної рідні дядина 
є символом скупості та не-
доброзичливості. Хоча з цим 
твердженням можна й поспе-
речатися. Дядина – це нерідна 
тітка, дружина рідного дядька. 
Учасники хору ветеранів, під 
супровід баяна в руках Юрія 
Трапезнікова, присвятили їй 
не одну пісенну композицію, 
«задобрюючи» її непередбачу-
ваний характер. У сценарій цих 
вечорниць була вписана ще 
одна приємна подія. Ветерану 
праці ПАТ «АЗОТ» Валентині 

Семенівні Аксюті нещодавно 
виповнилося величних 80 років. 
Всі присутні тепло привітали 
Валентину Семенівну з ювілеєм. 

Подякували їй за невтомну ді-
яльність в Благодійному фонді, 
за турботу про кожного ветера-
на. На її честь прозвучали пісні 

«Семьоновна» та «Ой у вишне-
вому саду». 

Отак за піснями, жарта-
ми, театралізованими сцен-
ками, смачними варениками 
та іншими смаколиками, за 
присутність яких на столі від-
повідали Надія Дмитренко, Ка-
терина Нергун та Тетяна Усенко, 
й не зогледілися всі, як швидко 
промайнув час. Але залишати 
затишну домівку, гарно приб-
рану вишивками Лідії Радчен-
ко та дотепними гарбузовими 
декораціями, розмальованими 
Таїсією Гончаренко, ой як не 
хотілося. Бо тут і справді завж-
ди панує атмосфера свята і хоро-
шого настрою, де ветерани праці 
щоразу намагаються утвердити 
глибинну сутність українських 
народних традицій.

Ніна Гошуренко

На українських вечорницях 
ВЕТЕРАНИ ПРАЦІ
ВШАНУВАЛИ ДЯДИНУ

Ми вже не раз на сторінках газети писали про майстра унікальних вишивок Сергія 
Притулу – працівника цеху зв’язку ПАТ «АЗОТ». Його кількість картин постійно збагачуєть-
ся новими шедеврами, а останнім часом – циклом портретів видатних українців.

Картини Сергія Притули  
оцінили в Китаї

Про творчість Сергія Васи-
льовича добре знають не лише в 
Україні, а й за її межами. Його 
картини перебувають у при-

ватних колекціях в далекій 
Австралії, Австрії, Сполучених 
Штатах Америки. А віднедавна 
ще й в Китаї. 

Перед моєю поїздкою в Ки-
тай Сергій Васильович охоче 
передав у дарунок харбінцям 
живописні краєвиди рідної 
України. Це «Альтанка» в пар-
ку «Софіївка» та «Садиба» на 
Чорнобаївщині. Першу  разом 
із книгою про легендарного 
генерала Кузьму Дерев’янка з 
Уманщини, яку написала його 
племінниця Лариса Трохи-
менко, я передала в дарунок 
Музею загиблих героїв, в яко-
му чільне місце відведене й 
героям української землі. А ви-
шита картина чорнобаївської 
«Садиби» була вручена дочці 
політичного комісара шостого 
корпусу Північно-Східної ан-
тияпонської об’єднаної армії, 

головного командира другої 
армійської групи, командира 
Північно-Східної Народної 
армії самооборони Харбіна Лі 
Чжаолін – Чжан Чжої, тоб-
то Зої (названа на честь Зої 
Космодем’янської). Вона була 
приємно здивована такому не-
оціненному подарунку, високо 
оцінивши творчість автора та 
переказала Сергію Васильови-
чу Притулі велику вдячність.

Ніна Гошуренко, 
фото автора
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Переможці та призери Спартакіади профспілок

Під час проходження вогневої смуги

Шаховий турнір в розпалі

’спорт, захист
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Фінальні змагання XXII Спартакіади профспілок Черкаської області пройшли 17 жовтня 2015 року на майданчиках 
спортивної арени спорткомплексу «Манеж». У них взяли участь 13 збірних команд галузевих профспілкових організацій, 
які змагалися з армспорту, гирьового спорту, шахів, шашок, настільного тенісу та дартсу.

КОМАНДА ХІМІКІВ – 
бронзовий призер обласної 
Спартакіади профспілок

Серед учасників фінальної 
частини Спартакіади була й ко-
манда працівників хімічних та 
нафтохімічних галузей промис-
ловості. До неї увійшли кращі 
спортсмени ПАТ «АЗОТ», які 
зробили вагомий внесок до 
«скарбнички» спортивних здо-
бутків хіміків. 

 Так, чемпіоном спартакіа-
ди з настільного тенісу став 
електромонтер цеху електро-
постачання ПАТ «АЗОТ» Ана-
толій Ховрах. За результатами 
спартакіадного шахового тур-
ніру срібну медаль виборов 
старший диспетчер виробни-
чого відділу підприємства Вла-

дислав Пономаренко, медаль 
такого ж ґатунку з дартсу заво-
ював заступник голови обласної 
організації профспілки праців-
ників хімічних та нафтохімічних 
галузей промисловості, заступ-
ник голови профкому «Азоту» 
Андрій Лукашенко. 

Не могла не радувати ін-
формація щодо підсумків ко-
мандної боротьби між галу-
зевими обласними обкомами 
профспілок, оголошена голо-
вним суддею змагань, – збірна 
команда хіміків виборола брон-
зові командні нагороди.

Підбиваючи підсумки  
Спартакіади, голова профспі-
лок області Петро Шевченко 
подякував усім її учасникам 
за активну участь у змаганнях 
протягом всього року та керів-
никам галузевих профспілко-
вих організацій за проведення 
Спартакіади.  Він також наго-
лосив, що цей рік відзначився 
особливо великою  кількістю 

учасників змагань та висловив 
сподівання, що і в наступному 
році спортсмени проявлять ак-
тивність та радуватимуть свої-
ми досягненнями. 

Іван Челомбітько, 
інспектор-методист з фізкуль-

тури і спорту ПАТ «АЗОТ» 

На базі 19 ДПРЧ 1 ДПРЗ відбулися практичні заняття з офіцерським складом пожежно-рятувальних підрозділів 
Черкаського гарнізону в теплодимокамері та вогневій смузі психологічної підготовки. 

Відбулися заняття рятувальників 
в теплодимокамері

Перед початком роботи в 
темплодимокамері відбулося 
шикування офіцерського скла-
ду, проведено інструктаж з охо-
рони праці з особовим складом 
та  розминку перед виконанням 
вправ.

Проходження вогневої 
смуги психологічної підготов-
ки включає в себе металеву 
естакаду, фрагмент естакади 
з технологічним обладнан-
ням, рухомий трап, лабіринт, 
вогневий бар’єр, металевий 
фрагмент 4-поверхової тех-
нологічної естакади, труба, 
рукохід.

Ці заняття проводяться з 
метою тренування газодимо-
захисників, формування в них 
психологічної стійкості до дій в 
екстремальних ситуаціях, про-
ведення психологічної підго-
товки начальницького складу 
підрозділів області до керівни-
цтва під час  гасіння пожеж в 
екстремальних умовах, трену-
вання постійної внутрішньої 
психологічної готовності до 
керівництва при гасінні пожеж 
в різних екстремальних умовах 
та обставинах.

Підготувала В.Соловйова
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УМАНСЬКА «СОФІЇВКА» – УМАНСЬКА «СОФІЇВКА» – 
МУЗЕЙ ЖИВОЇ ПРИРОДИМУЗЕЙ ЖИВОЇ ПРИРОДИ

Уманському парку «Софіївка» – 213 років

Незабутня прогулянка на катамарані

На острові кохання

Вхід у парк прикрашають 
дві сторожові вежі, вінець яких 
запозичено з храму давньорим-
ської богині дому і вогню Вес-
ти. Біля входу в глиб веде тінис-
та алея вздовж річки Кам’янки, 
обсаджена віковими деревами. 
Ще кілька кроків і відвідува-
чів зустрічає павільйон богині 
весни і квітів – Флори. Він є 
дивовижною архітектурною 
спорудою з білою колонадою, 
за якою відкривається чарів-
ний пейзаж Нижнього ставка, 
тераса Муз, Левкадська скеля, 
оглядовий майданчик «Бельве-
дер», рукотворний острів Лю-

Що тільки не зробить зако-
ханий чоловік заради коханої 
жінки? Він присвячує їй, єдиній 
і неповторній, не лише вірші та 
серенади, а й демонструє найро-
мантичніший дар любові – каз-
кової краси парк. У ньому граф 
Потоцький, трепетно став-
лячись до молодої дружини, 
поєднує і частинку країни, де 
Софія народилася: тут і Елла-
да, і Єлисейські поля, і чудові 
рослини, і скульптури… Тобто 
все, що розвіяло б тугу коханої 
за батьківщиною. Софія була в 
невимовному захопленні. Адже 
чоловік вдало вибрав місце для 

парку, де небо широкими кро-
нами підтримували вікові де-
рева, де протікали мальовнича 
річка та численні струмки між 
природними нагромадження-
ми кам’яних глиб.

Спланував усю цю красу 
ад’ютант Потоцького, військо-
вий інженер Людвиг Метцель. 
Шість років, починаючи з 1796 
року, кріпосні селяни копа-
ли ставки, прокладали русло 
підземної річки, споруджува-
ли водоспади і фонтани, об-
лаштовували алеї. Художні 
прикраси з граніту і гіпсу для 
архітектурних споруд – спра-
ва рук народних майстрів. Все 
це і зараз викликає захоплен-
ня, посилюючи безліч легенд, 
пов’язаних з життям роду По-
тоцьких.

туристичні маршрути
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кості, переливаючись всіма 
барвами сонячного спектру, і 
зловити себе на відчутті того, 
що ви торкнулися невичерп-
ного джерела здоров’я і кра-
си. Саме такий стан наповнив 
мою душу, коли я в жовтні з ро-
диною побувала в «Софіївці».

Оминувши гроти Громовий 
і Венери, можна дійти до Верх-
нього ставка. Тут особливу ува-
гу привертає Амстердамський 
шлюз. Хто сміливий може на 
гондолі зробити подорож під-
земною річкою Стікс і виплис-
ти в Мертвому озері. Важко не 
помітити на високих п’єдесталах 
скульптури, що милуються став-
ком, красеня Аполлона і натягу-
ючого тятиву лука Амура, одна 
із стріл якого «пронизала» серце 
графа Потоцького. 

Потрапивши до музею живої 
природи під назвою «Софіївка», 
відразу переконуєшся: тут все 
нагадує казку. І це справді так, 
адже в основу композиційного 
вирішення покладені сюжети 
з міфології Стародавньої Гре-
ції та Риму, а деякі місця нага-
дують оселю грецьких богів та 
філософів. За задумом архітек-
тора, парк є наочною ілюстраці-
єю до окремих частин поем Го-
мера «Іліада» та «Одіссея». Тут 
будь-яка композиція чи мала 
архітектурна форма містить 
у собі певний задум, виражає 
ідею міфу чи якоїсь події, – і 
все це настільки продумано і 
пов’язано між собою, що зага-
лом зливається в єдину симфо-
нію краси. 

Звісно, виникає запитання: 
для чого жителям ХХІ століття 
потрібні міфи стародавніх гре-
ків? Відповідь проста: кожен єв-
ропеєць повинен мати достатнє 
поняття про безсмертні творіння 
величної старовини. 

Краєвиди, гроти, навісні 
брили, водоспади, ставки… 
Все це нагадує собою то Малу 
Швейцарію, то Шотландію, 
то Стародавній Рим, то Вене-
цію. Всього за 190 км від Черкас 
можна побувати в усіх цих краї-
нах відразу. «Софіївка» пре-
красна в будь-яку пору року: в 
неї, як і в природи, ніколи не-
має поганої погоди. 

Ніна Гошуренко

Є на карті України місця, які час від часу хочеться відвідати знову й знов. До таких належить і уманське диво – «Софіїв-
ка». Парк казкової краси своїй коханій Софії подарував один з найбагатших людей ХVІІІ століття граф Фелікс Потоцький.  
І вже понад 200 років відомий  на весь світ заповідник зберігає історію великого кохання, викликає захоплення відвіду-
вачів найдивовижнішими фонтанами, водоспадами, гротами і підземними річками, які, здається, воєдино злилися з при-
голомшливою красою природи.   

бові з рожевим павільйоном,  
фонтан «Змія». Це найбільший 
і найкрасивіший у «Софіївці» 
фонтан. Ви тільки уявіть собі: 
з пащі змії б’ють струмені на 
18-20 метрів у височінь! Він 
знаменитий геніальною прос-
тотою конструкції – жодних 
насосів! Тиск води створюєть-
ся за рахунок перепаду висоти 
між Нижнім і Верхнім ставка-
ми. Точна дата встановлення 
статуї змії на камені невідома, 
як невідомий і автор цієї ори-
гінальної скульптури. Фон-
тан по-різному сприймається 
з будь-яких видових точок. 
Можна безкінечно милуватися 
цим розкішним видовищем, 
дихати свіжим повітрям, при-
слухатися до заспокійливого 
шуму води, що падає з висо-
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Народилися такі особистості: 
Йоганн-Фрідріх Шиллер – німецький поет, драматург, історик і філософ; Терентій 

Пархоменко – видатний український кобзар; Ераст Гарін – актор, режисер, сценарист, 
народний артист СРСР. У фільмі «Попелюшка» – Король,  у «Джентльменах удачі» – 
професор Мальцев; Річард Бартон – англійський актор, який став суперзіркою після 
фільму «Клеопатра» (1963 рік). Двічі був одружений з Елізабет Тейлор; Енніо Морріко-
не – італійський композитор, аранжувальник, диригент.

* Всесвітній день науки.
* Міжнародний день молоді.

Цей день в історії позначений такими подіями: 
1619 рік. 23-річний французький математик і філософ Рене Декарт пережив важ-

ливу подію в житті: в трьох сновидіннях він побачив всі вузлові моменти своєї подаль-
шої наукової роботи, а найголовніше – новий розділ математики – аналітичну гео-
метрію.

1885 рік. Німецькі інженери Готліб Даймлер і Вільгельм Майбах установили роз-
роблений ними двигун внутрішнього згорання на дерев’яний велосипед, який здійс-
нив у цей день свою першу поїздку.

1926 рік. У Берліні було відкрито Український науковий інститут.
1928 рік. У Києві відкритий будинок-музей Тараса Шевченка.
1985 рік. На екрани СРСР вийшов фільм «Самая обаятельная и привлекательная» 

режисера Геральда Бежанова з Іриною Муравйовою в головній ролі.

10
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

ЛИСТОПАДА
Радимо приготувати

Необхідно: 2-3 буряка середнього 
розміру; 70-100 г родзинок (попередньо 
замочити), 100 г чорносливу, 5-7 грець-
ких горіхів, майонез.

Приготування: відварений буряк на-
терти на середній тертці, додати родзин-
ки і дрібно нарізані горіхи й чорнослив. 
Перемішати й заправити майонезом.

З банки сардин злити масло і пом’яти 
їх виделкою. Додати 5 яєць, 5 великих 
цибулин, пропущених через м’ясорубку, 
2 ст. л. борошна, сіль, перець. Все пере-
мішати і смажити на сковорідці.

Ольга Шевченко, м.Черкаси

Салат 
«Райська насолода»

Рибні млинці

Іменини у Дмитра, Арсенія, Івана, Степана, Максима та Любомира.

КАЙДАШЕВА СІМ’Я – середа (початок о 18 год. 30 хв.)
(Трагікомедія на 3 дії Івана Нечуя-Левицького. Тривалість – 2 год. 35 хв.) 
ДУЖЕ ПРОСТА ІСТОРІЯ – четвер (початок о 18 год. 30 хв.)
(Притча сучасного драматурга Марії Ладо. Тривалість – 2 год.) 
ХТО  В  ДОМІ  ГОСПОДАР?! – п’ятниця (початок о 17 год.)
(Травестія за п’єсою «Фараони» Олексія Коломійця. Вкрай смішна, майже 

фарсова комедія. Місце дії вистави – звичайне село в період радянської влади, де всі 
керівні пости зайняті виключно чоловіками. Тривалість – 2 год. 05 хв.) 

ШЕЛЬМЕНКО-ДЕНЩИК – субота (початок о 17 год.)
(Чи не найпопулярніша українська музична комедія за твором Григорія  

Квітки-Основ’яненка. Тривалість вистави – 1 год. 40 хв.) 
НАЗАР СТОДОЛЯ (У ФІЛАРМОНІЇ) – середа (початок о 18 год. 30 хв.)
(Різдвяна містерія-бурлеск за твором Тараса  Шевченка. Видовищна, етногра-

фічно яскрава  вистава про щире і пристрасне кохання. Тривалість вистави – 2 год.) 
САД ГЕТСИМАНСЬКИЙ – четвер (початок о 18 год. 30 хв.)
(Вистава-гімн людській гідності на межі буття і смерті, гнівний вирок тоталі-

тарному режиму. Тривалість вистави – 2 год. 20 хв.)

РЕПЕРТУАР У ЛИСТОПАДІ 2015 РОКУ (84 театральний сезон)
В ПРИМІЩЕННІ БУДИНКУ КУЛЬТУРИ ІМ. ІВАНА КУЛИКА:

Мудрі казки для дітей та дорослих:

11

13

21

26

25

КІТ  У  ЧОБОТЯХ
неділя (початок о 12 год.)
ДВАНАДЦЯТЬ МІСЯЦІВ АБО
ХРАНИТЕЛІ РОКУ
неділя (початок о 12 год.)

22

29

12

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

Визначні ювілеї працівників «Азоту»

Щоденних успіхів Щоденних успіхів 
ТА ЩАСЛИВОГО ТА ЩАСЛИВОГО 

ЖИТТЯ!ЖИТТЯ!
Нещодавно світле 45-річчя святкувала старший комірник цеху складсько-

го господарства Оксана Миколаївна Марухіна. Її життєвий ювілей співпав із 
виробничим. Минуло десять років  з того часу, як вона трудиться на підпри-
ємстві.

Прохідну Черкаського «Азоту» Оксана 
Марухіна вперше переступила 14 жовт-
ня 2005 року. З цієї дати й розпочалася 
її трудова біографія. У переліку азо-

тівських адрес зазначені виробництво 
іонообмінних смол, де працювала апа-
ратником КФС; централізований відділ 
технічного контролю – лаборант з об-
слуговування цеху К-5; а з 2009 року пе-
рейшла в цех складського господарства, 
де й по нині трудиться старшим комір-
ником 421 складу. 

Найважливішою рисою профе-
сійності Оксани Миколаївни є висо-
ка відповідальність щодо виконання 
будь-якого виробничого завдання. Вона 
добра, щира людина, надійна подруга, 
любляча дружина, турботлива мама й 
ніжна бабуся. Її найбільшою розрадою 
в усьому є донька Валерія та маленький 
онучок Єгорка, який з’явився на світ 
Божий у березні цього року.

Сердечно вітаємо дорогу Оксану Ми-
колаївну в продовження ювілею. Бажає-
мо їй  міцного здоров’я, щоденних успіхів, 
натхнення, нових творчих здібностей, 
довгих та щасливих років  життя!

Колектив цеху 
складського господарства

вітання
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ВІТАЄМО!

ТРИНКАЛЯ Дмитра Олексійовича – 
слюсаря-ремонтника ремонтно-механіч-
ного цеху із 65-річчям.

ГУБЕРНЮК Олександру Ігорівну – при-
биральницю службових приміщень цеху 
А-3 із 25-річчям. 

КОРОЛЬОВУ Ларису Євгеніївну – про-
відного менеджера управління матеріаль-
но-технічного постачання із 50-річчям.

ЛУТАЄВА Олександра Олександровича 
– слюсаря-ремонтника цеху А-3 із 25-річ-
чям.

ПОПОВИЧ Ніну Олександрівну – лабо-
ранта промислово-санітарної лабораторії 
із 55-річчям.

ДИКОГО Віктора Івановича – слюсаря-
ремонтника управління капітальних ре-
монтів із 40-річчям.

ШОЛУДЬКО Олену В’ячеславівну – ін-
женера з метрології цеху контрольно-ви-
мірювальних приладів і автоматики.

БУРЛУ Руслана В’ячеславовича – ма-
шиніста фасувально-пакувальних машин 
цеху М-9 із 40-річчям.

ТКАЧЕНКО Любов Федорівну – маши-
ніста насосних установок цеху водопоста-
чання і промислової каналізації із 55-річ-
чям.

МАРИНЕНКА Івана Петровича – кис-
лототривника-гумувальника цеху захис-
них покриттів із 60-річчям.

КЛОКА Володимира Максимовича – 
слюсаря-ремонтника цеху М-9 із 70-річ-
чям.

ГОНЧАРА Сергія Миколайовича – апа-
ратника гідрування цеху К-4 із 30-річчям.

ДЯЧЕНКО Юлію Костянтинівну – ін-
женера з проектно-кошторисної робо-
ти управління капітальних ремонтів із 
40-річчям.

ХУДЯКОВУ Ларису Георгіївну – апа-
ратника підготовки сировини цеху М-7 із 
50-річчям.

ЯНКА Ігоря Анатолійовича – інженера 
цеху електропостачання із 35-річчям.

ШУРИГІНУ Людмилу Павлівну – 
контролера якості продукції і техноло-
гічного процесу централізованого відділу 
технічного контролю із 50-річчям.

ЩЕРБИНУ Віктора Яковича – електро-
монтера цеху К-3 із 35-річчям.

АВЕРБАХА Віктора Михайловича – слю-
саря КВПіА цеху М-9 із 55-річчям.

ПРОКОФ’ЄВА Олександра Вікторовича 
– майстра з ремонту цеху М-7 із 40-річ-
чям.

МАЛЯВКУ Костянтина Анатолійови-
ча – менеджера з постачання ІІ категорії 
управління матеріально-технічного пос-
тачання із 25-річчям.

БОРИСОВУ Аліну Олексіївну – інже-
нера з якості відділу управління якістю, 
стандартизації, сертифікації та нагляду в 
сфері REACH із 30-річчям.

ДІХТЯРА Олександра Сергійовича – ма-
шиніста тепловоза залізничного цеху із 
55-річчям.

З ювілеєм!

ІВАНОВУ Любов Іванівну – лаборанта хімічного аналізу централізованого відділу 
технічного контролю.

З 25-річчям трудового стажу!

Бажаємо вам великий океан удач, якнайміцнішого 
здоров’я та безкінечного щастя, добробуту та віку 
довгого, родинного затишку, людської шани та 
поваги. Хай кожен день у вашому жит-
ті буде зігрітий теплом, ласкою, ро-
зумінням і підтримкою всіх, з ким 
звела і зводитиме вас доля!
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Цього року в Черкаси прийшла красива осінь з яскравими соковитими барвами, сонячними променями, ту-
манами, несподіваними морозами та особливими відчуттями, які навіює тільки ця пора року. Всю цю палітру 
краси та чуттєвості передають світлини Наталії Бакалової та Олександра Костирка. По-особливому сприйма-
ється й прикрашена осінню територія Черкаського «Азоту» OSTCHEM.

ОСІННІ ЧЕРКАСИ. 
ЯСКРАВІ БАРВИ ТА ПОЧУТТЯ


