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Нехай новий 2016-й рік
стане щасливим для кожного!

ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM і творчий колектив ПК «Дружба народів» підготували для
маленьких черкащан захоплюючу новорічноріздвяну програму, призи і подарунки.
Детальніше на 16 стор.

Шановні азотівці!
Сердечно вітаю вас із Новим
2016 роком та Різдвом Христовим!

Дорогі виробничники!
Щиросердно вітаємо вас із
Новим роком та Різдвом Христовим!
Нехай 2016 рік принесе вам щасливі, мирні
дні, міцне здоров’я, душевний спокій, матеріальні здобутки, благополуччя та безліч
земних благ. Нехай ваша життєво-професійна
нива завжди колоситься щедрим врожаєм
радості, добра та успіхів!
Правління товариства.
Профспілковий комітет.

Ми прожили непростий, але багатий на здобутки й події рік.
Маємо бути певними, що будь-які труднощі є плинними.
Наша холдингова компанія OSTCHEM,
що об’єднує найкращі хімічні підприємства з виробництва мінеральних добрив,
незважаючи на всі перешкоди, буде працювати на благо українського народу.
Ми, хіміки, – сильні, талановиті й працьовиті. Об’єднавшись навколо єдиних цінностей, ми подолаємо цю кризу.
Нехай 2016 рік буде щасливим і успішним для кожного з нас і для всієї нашої
компанії. Бажаю усім, щоб цей рік став
роком економічного відновлення, стабільності, згоди та єдності!
Генеральний директор OSTCHEM
Олександр Халін
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Віталій Скляров:
З ВІРОЮ В СТАБІЛЬНІСТЬ
І ЄДНІСТЬ У НОВОМУ РОЦІ!

Шановні виробничники! Рік, що відходить у минуле, був складним як для економіки України в цілому, так і для хімічної
галузі та нашого підприємства, зокрема. Загальна економічна і політична криза досі дається взнаки. Але ми вистояли, ми
відновили стабільну роботу підприємства і входимо в Новий 2016 рік сповнені життєвою силою і вірою в краще майбутнє.

Спільними зусиллями ми
долали труднощі. Продовжували реалізацію програм інвестиційного розвитку та модернізації виробництв, впроваджували
ресурсозберігаючі технології,
проводили капітальні ремонти, виконували зобов’язання з
поставок мінеральних добрив
сільськогосподарським товаровиробникам. Ми усвідомлювали вагу відповідальності, яка
покладалася на нас. Ми зробили
все, щоб країна була з хлібом! І
ще раз довели, що виробничий
і кадровий потенціали нашого
підприємства протягом його
піввікової історії завжди був і
залишається потужним та надзвичайно важливим.
Хочу сердечно подякувати
дружному і професійному колективу ПАТ «АЗОТ» за працю і виробничі здобутки, з якими ми завершуємо нинішній рік і входимо
в Новий 2016-й. Переконаний,

що наше підприємство й надалі успішно виконуватиме
планові показники, пов’язані
з випуском високоякісної продукції, вирішуватиме масштабні завдання, спрямовані на модернізацією підприємства та,
що не менш важливо, підви-

щуватиме соціальний рівень не
тільки наших виробничників, а
й усієї громади міста, оскільки
широкомасштабна діяльність
ПАТ «АЗОТ» завжди визначала
й продовжує визначати рівень
соціально-економічного розвитку як міста, так і регіону в

цілому, впливаючи на позитивні зміни в усіх сферах життя.
Шановні колеги, друзі, партнери! Шановні виробничники!
Вітаю вас з Новим роком та
світлим святом Різдва Христового! Бажаю в Новому році
фінансового росту та успішних
здобутків. Нехай наступний
рік принесе багато приємних
подій і щасливих моментів.
Нехай з’являться нові перспективи і втіляться в життя
задуми! Міцного здоров’я,
удачі й оптимізму вам і вашим
рідним! Гарного настрою, щоб
збувалися найзаповітніші мрії і
найпрекрасніші бажання в переддень Нового року! Любові,
добра й благополуччя! Миру
усім нам! Миру на нашій рідній
землі! Миру й злагоди в нашій
незалежній Україні!

З Новим 2016 роком
і Різдвом Христовим!

На адресу керівництва Черкаського ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM та всього колективу підприємства надійшла чимала кількість
вітальних листівок, телефаксів з найчарівнішими святами – Новим роком та Різдвом Христовим!

Уважаемый
Виталий Леонидович!
Искренне поздравляю Вас и Ваш
коллектив с Новым годом и Рождеством Христовым!
Желаю всем здоровья, счастья и
воплощения в жизнь самых грандиозных замыслов. Общими усилиями мы добьемся еще больших успехов в новых совместных проектах!
Александр Куринный,
генеральный директор
ООО «Химтехнология»

Дорогі виробничники!
Сердечно вітаю вас з Новим 2016
роком та Різдвом Христовим!
Зичу вам щедрої життєвої наснаги, міцного здоров’я, мирного неба,
здійснення всіх мрій і задумів. Нехай новорічно-різдвяна зоря обдарує вас гарним настроєм та вірою у
майбутнє!
Володимир Шепель,
голова обласної профспілки
працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості

Шановні колеги!
Прийміть щирі вітання з Новим
роком та Різдвом Христовим!
Вітер віє, сніг кружляє,
Новорічна ніч минає,
І чекає нас за рогом
Довжиною в рік дорога.
Разом нам цей шлях долати,
Разом жити, працювати…
Хай же збудуться всі мрії,
Побажання та надії!
Колектив
ТОВ «Аксіома-Агро»
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виробництво

Перші працівники цеху М-2 біля гранбашти. 1980 рік

технологічного тресту, який
був створений спеціально для
надання допомоги під час пуску хімічних виробництв.
Перший карбамід хіміки
новозбудованого М-2 отримали під Новий рік, а тому білосніжна продукція, якою на
щастя та удачу «засівали» як
виробничий майданчик, так і
побутові корпуси, ще й замінила виробничникам штучний
сніг.
З тих пір вироблено більш
ніж 10 мільйонів 600 тисяч тонн
високоякісних добрив.
Усі досягнення М-2 – справа рук дружнього та професій-

мають також «пускачі» Леонід
Басенко, Віталій та Валентина
Сємашко, Іван Приходько. А
начальник відділення складу
цеху М-2 Валентин Сорокін
є внуком одного з колишніх
директорів Черкаського «Азоту» Валентина Сорокіна. Його
батько Олександр Сорокін
працює в цеху з виробництва
аміаку А-3, мама – працювала
в цеху ХВО.
Донині
трудяться
в
цеху ветерани, які пускали
цех:
Т.І.Задніпровська,
М.М.Кучеренко, В.П.Яременко,
М.Г.Барадулін, Н.І.Мотузенко,
В.С.Романчук, Т.О.Пилявська,

Мільйони тонн карбаміду –

ЗА ПРАЦІВНИКАМИ ЦЕХУ М-2

Лише для українських аграріїв постачається нині карбамід, вироблений ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM. Попит на добрива не
спадає і взимку – сільгоспвиробники поспішають запастися ними для проведення весняної посівної.

– Після пуску ми вийшли
на повне навантаження й виробляємо в середньому 33000
тонн карбаміду в місяць. Традиційно частину продукції
пакуємо в біг-беги, решту –
відвантажуємо насипом у мінераловози, – розповідає начальник цеху М-2 Дмитро Артюхов.
Цього року новорічне свято
стане для колективу цеху особливим. Адже рівно 35 років тому
виробничники отримали першу
продукцію. Ця пам’ятна подія
відбулася 30 грудня 1980 року.
Нині в М-2 трудиться чимало
людей, які безпосередньо брали участь у пускових операціях.
– Я приїхала на це виробництво в липні 1980-го після
закінчення Сєвєродонецького
технікуму як молодий спеціаліст – за направленням, – розповідає апаратник виробництва
сечовини VI розряду Олена

Коржова. – Це було майже за
півроку до пуску цеху, тому ми
мали достатньо часу, щоб вивчити технічну документацію,
ознайомитися з новим обладнанням чеського виробництва,
яке саме монтувалося.
Так само після закінчення
Черкаського технічного училища №2 прийшла працювати
на нове виробництво й Меланія Демидова – нині інженертехнолог М-2, яка починала
роботу лаборантом ЦВТК, тож
разом із колегами мала змогу
перевірити якість першого випущеного цехом карбаміду.
Ветерани розповідають, що
колектив тоді зібрався дуже
молодий, багатьом було 18 –
20-ть. Пускові операції допомагали проводити спеціалісти
з Білорусі, Чехії, Нідерландів
та Сєвєродонецького «ОРГХІМУ» – Союзного інженерно-

Відділення компресії. На фото О.Джулай, В.Сусло та С.Остапенко

Виробничники цеху М-2 у приміщенні ЦПУ
ного колективу. Від старших до
молодших передаються набуті
знання, досвід та вміння. Чимало нинішніх виробничників
є хіміками в 2-му й навіть 3-му
поколінні, прийшовши працювати в цех, де трудилися їхні
батьки. Серед династій, які
працювали від початку створення цеху – родина Толмачових. Слюсар-ремонтник Тимофій Толмачов та апаратник
Віра Толмачова брали участь
у пуску виробництва. Нині ж
їхній син – Дмитро Толмачов
працює заступником начальника цеху. Славну історію має
також родина Бикових. Федір
Биков працював заступником начальника цеху, дружина Світлана – апаратником, а
син – Василь Биков трудиться
нині начальником зміни. Продовження трудових династій

О.А.Герасименко, Г.І.Король,
А.В.Решотько, Ю.В.Пилипенко,
Н.М.Оборончук та інші.
Як розповів заступник начальника цеху Дмитро Толмачов, важливими віхами в
розвитку підрозділу можна
назвати встановлення вузла
охолодження та нових віброгрануляторів, що дозволило
підвищити якість карбаміду, а
також – встановлення лінії пакування продукції у біг-беги.
Зустрічаючи 35-річний ювілей, виробничники цеху М-2,
як і всі азотівці, сподіваються,
що зможуть і надалі стабільно працювати, розвивати та
вдосконалювати своє виробництво, щоб забезпечувати
країну високоякісними добривами.
Наталія Бакалова,
фото автора та М.Захаріна
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FIRTASH FOUNDATION
ВІДКРИВ РІЗДВЯНЕ
МІСТЕЧКО В ЧЕРНІВЦЯХ

19 грудня в центрі столиці Буковини – Чернівцях, відбулося відкриття Різдвяного містечка. Палац Діда Мороза, льодовий каток, катання на поні для малюків, казкові герої, солодощі й подарунки – всі ці розваги для дітей безкоштовні.

«Різдвяне містечко» – це
традиційний європейський різдвяний ярмарок, де можна відчути настрій новорічних свят і
відмінно провести час усією родиною.
Тут можна придбати подарунки до Різдва і Нового
року – пряникові будиночки,
ялинкові прикраси, шкатулки,
підсвічники і багато іншого.

Діти зможуть покататися на
поні, відвідати «Казковий будиночок», привітатися з Дідом
Морозом та отримати від нього
подарунок.
Спеціально для «Різдвяного
містечка» встановлено 40-метрову ковзанку, на якій діти
можуть кататися безкоштовно. Напередодні дня Святого
Миколая ковзанку запустили,

можна сказати, у пробному
режимі – з 18 години запросили покататися тих, хто має
свої ковзани. Офіційне ж відкриття відбулося в суботу 19
грудня під час урочистостей.
Далі безкоштовна ковзанка
працюватиме протягом місяця
в щоденному режимі, якщо ж,
звісно, на заваді не стане погода.

В центрі Соборної площі за
традицією встановили і прикрасили головну ялинку міста.
«Різдвяне містечко» проводиться в такому форматі вже
четвертий рік поспіль.
Свято у Чернівцях проходило без будь-яких казусів.
Святкові вогні на ялинці традиційно запалювали за участю
очільників краю та під зворотній відлік натовпу, після чого
запрацювало «Різдвяне містечко» та «Казковий будиночок».
Олексій Каспрук – Чернівецький міський голова: «Ми
починаємо новий відлік, а разом з тим маємо нові мрії та
плани. Це час, який потрібно
приділити нашим рідним, тим
кого ми справді любимо. Заплановано багато заходів: казковий будиночок, ковзанка,
багато концертів та ще деякі
чудові події».
Завершаться святкування в
Чернівцях 15 січня фестивалем
Маланок!
Джерело: firtashfoundation.com

Рівненські хіміки проводять уроки
профорієнтування у школах міста

Упродовж двох місяців (листопада та грудня) працівники департаменту з управління персоналом ПАТ «Рівнеазот», яке
входить до холдингу OSTCHEM (об’єднує підприємства азотної хімії Group DF), провели уроки в чотирьох загальноосвітніх
школах Рівного – ЗОШ №19, ЗОШ №23, ЗОШ №26 та ЗОШ №8.
Головним спрямуванням заходів було професійне орієнтування учнів випускних класів. У
планах кадровиків «Рівнеазоту» OSTCHEM – провести такі
зустрічі ще у чотирьох школах
міста.
На уроках профорієнтування представники ПАТ «Рівнеазот» розповіли про кадрові
потреби підприємства та реальну можливість працевлаштування після закінчення навчання. Говорили на зустрічі і

про умови праці на підприємстві, про професійні якості рівненського хіміка, його
перспективи та кар’єрний ріст,
про можливість здобути вищу
освіту за кошти підприємства.
Працівники кадрової служби «Рівнеазоту» також презентували для школярів дев’ятих
та одинадцятих класів проммайданчик
підприємства,
ознайомили їх з особливостями виробництва продукції,
розповіли про історію виник-

нення та важливість застосування мінеральних добрив.
Двадцятихвилинний фільм
учні дивилися з неприхованою
цікавістю, а подекуди – із великим захопленням.
Кадрову політику ПАТ «Рівнеазот», яка спрямована на
фаховий підбір та високопрофесійну підготовку працівників,
визначає політика холдингу
OSTCHEM.
Джерело: azot.rv.ua
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новини підприємств OSTCHEM

«РІВНЕАЗОТ» ПРИВІТАВ
ДІТЕЙ З НОВОРІЧНОРІЗДВЯНИМИ СВЯТАМИ

У переддень новорічно-різдвяних свят представники ПАТ «Рівнеазот» OSTCHEM за давньою традицією відвідали вихованців Ясениницького навчально-реабілітаційного центру.
До дітей завітав директор
Палацу культури та спорту «Хімік» Олександр Подганюк, а
також традиційний персонаж
нинішніх свят – Святий Миколай, ангели та інші казкові герої,
роль яких майстерно виконали
учасники дитячої театральної
студії «Арлекіно».
ПАТ «Рівнеазот» передало
подарунки для дітей, які найбільше потребують уваги та
опіки. Разом із подарунками
молоді актори привезли до закладу святковий настрій та
потішили маленьких глядачів
сценічним привітанням.
Для більшості учасників
театралізованого дійства це
вже не перший візит до дитячого будинку, проте до вистави
вони готувались ретельно і не
приховували свого хвилювання. Знаючи це, художній керівник «Арлекіно» Діна Лукашук
усіляко підбадьорювала молодих акторів напередодні виїзду,
давала їм корисні поради та перевіряла готовність до виступу.

Тим часом у Ясениницькому дитячому будинку до візиту
особливих гостей підготувалися заздалегідь. Працівники
закладу прикрасили музичну
залу, поставили ялинку, вбрали вихованців в урочистий
одяг. Щодо самих дітей, то вони
з нетерпінням чекали на появу казкових персонажів. Тож
коли почалася вистава і у залі

з’явилося маленьке янголятко,
глядачі зустріли його оплесками та радісними вигуками.
Особливо маленьким вихованцям дитячого будинку припала
до душі святкова гра «Як сподобалося тобі?». Під час гри
вони активно тупали ногами,
плескали у долоні та усіляко
намагалися встигнути за швидкими рухами ведучих.

Cеверодонецкий «Азот»
поздравил школу-интернат
Представители ЧАО «Северодонецкое объединение Азот» стали желанными гостями
в областной общеобразовательной школе-интернате. Химики приехали поздравить детей с одним из самых чудесных праздников — с Днем Святого Николая.

– С праздником, ребята! — обратился с поздравлением к воспитанникам
школы-интерната директор
департамента по социальным
вопросам
Северодонецкого
«Азота» Александр Дегтярев.
— Растите! Вы нужны нам,
нужны нашей стране. Вы –
наше будущее. Пусть в ваших
глазах всегда светится счастье.
Азотовцы порадовали детей сладкими подарками,

приготовленными цехом общественного питания предприятия
специально ко Дню Святого Николая.
Директор Северодонецкой
областной общеобразовательной школы-интерната Елена
Легостаева поблагодарила за
теплые поздравления и отметила, что «Азот» — это давний
надежный друг учебного заведения, который всегда рядом.
Джерело: azot.lg.ua

Із появою в залі Миколая
для дітей розпочалося справжнє
свято: вони хором вітали поважного гостя, дякували за подарунки та обіцяли гарно себе поводити в наступному році. Схоже,
Миколай став для них найпершим вісником новорічних та
різдвяних свят, яких вони так
чекали впродовж року.
Втім, у самому Ясениницькому дитячому будинку наголошують, що святкова вистава
та подарунки – це лише одна з
багатьох добрих справ, які робить ПАТ «Рівнеазот» для вихованців закладу.
– Упродовж останніх років
підприємство є нашим основним спонсором і щомісяця
перерераховує на утримання
дитячого будинку значні матеріальні кошти. Завдяки цій
фінансовій підтримці нам вдалося забезпечити дітей усім
необхідним та значною мірою
оновити матеріальну базу закладу: придбати спортивний
інвентар, відремонтувати басейн, викласти бруківку на
подвір’ї, замінити вікна та провести ряд заходів, які дозволили покращити температурний
режим усередині будівлі, –
розповів директор Ясениницького навчально-реабілітаційного центру Степан Копера.
Джерело: azot.rv.ua
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НОВИЙ РІК – ЦЕ ЗАВЖДИ
НОВІ ПЛАНИ, ЗДОБУТКИ
ТА СПОДІВАННЯ

Планування, виробництво та збут – три кити, на яких тримається підприємство. Від того, наскільки чітко та професійно ведеться робота в цих напрямах, залежить його успіх, фінансова стабільність та прибутковість. Нині всі наші сподівання та надії спрямовані у Новий 2016 рік. Яким він може бути для Черкаського «Азоту» та його колективу, нам розповіли
«стратеги і тактики» нашого підприємства, керівники планово-економічного, виробничого відділів та відділу збуту. А ще
вони та їхні колективи змогли принагідно привітати всіх колег-азотівців з прийдешніми святами.

Роботу Черкаського «Азоту» у 2016 році
вже сплановано
Що таке бізнес-план підприємства у класичному визначенні і яка робота проводиться
планово-економічним відділом у процесі його створення, ми запитали у начальника цього
підрозділу Любові Чернишової.
– План підприємства – це
завчасно розроблена система
заходів, що передбачає цілі,
зміст, збалансовану взаємодію
ресурсів, обсяг, методи, послідовність і строки виконання
робіт з виробництва і реалізації
продукції. План дозволяє підприємству оцінити, наскільки
реальним є досягнення поставлених цілей, що допомагає, а
що заважає їх досягати.
– А сам процес планування
– це перетворення цілей підприємства в прогнози та плани?
– Так. А ще це процес визначення пріоритетів, засобів
та методів їх досягнення. Підприємство не може працювати
без процесу планування. Саме
з цього все й починається і від
цього в значній мірі залежить
результат виробничої діяльності будь-якого підприємства. Матеріальні, фінансові,
трудові ресурси поєднуються
воєдино для того, щоб досягти
кінцевого результату – одержати прибуток. Саме за таких
умов підприємство вважається
успішним. Воно розвивається, створює додаткові робочі
місця, реалізує соціальні проекти, поліпшує добробут своїх працівників. По суті, для
цього й створюються великі
й малі підприємства, організовуються фірми. А для того,
щоб бути успішним підприємством, треба мати виважений
план. В принципі, це є однією
з головних умов. Тому займаємося складанням планів.

Взаємозв’язок між підрозділами здійснюється на основі координації на горизонтальному
рівні, тобто на рівні функціональних підрозділів – виробничого відділу, відділу організації праці і заробітної плати,
фінансового відділу. Це ніби
як окремі стадії, а щоб вийти
на фініш – порахувати прибуток, потрібно все це з’єднати
воєдино й одержати результат.
Плани бувають довгострокові
й поточні. На жаль, зараз не
доводитися говорити про довгострокові плани у зв’язку з
економічною й політичною
ситуацією, яка є в країні. Але
без поточних – ніяк не можна.
Так, це процес виживання, але
підприємство працює – працює успішно. Вже підготовлено бізнес-план на 2016 рік.
Сподіваємося, що все у нас
буде добре. Не може таке велике підприємство перебувати в

простої, як це було в 2015 році.
На жаль, і це треба було пройти. Завод з цієї ситуації вийшов без втрат і в нас є основа
для стабільної роботи.

– Тобто, можна говорити
про хороші перспективи для підприємства у новому році?
– Судячи з того, як ми працюємо зараз – це дійсно так.
Є результати. Є замовлення на
продукцію наступного кварта- Любов Чернишова
лу. Це говорить про довіру до
підприємства.
до їх вирішення творчо. Тому
нашу працю не можна назвати
– Скільки років ви очолюєте одноманітною. До того ж, коли
відділ?
робота є улюбленою – роки не
– Це досить великий пе- помічаються.
ріод часу. Щоразу, коли перегортаєш календар і складаєш
– З яким настроєм входите
новий бізнес-план, думаєш: в 2016 рік?
який він за рахунком? Однак,
– Звичайно, він тривожний,
життя ставить так багато зав- як і в усіх, оскільки час несподань і проблем, що кожного кійний, але завжди повинна
разу доводиться підходити бути надія на те, що все буде
гаразд. Є віра і надія, що підприємство буде працювати,
люди матимуть роботу, отримуватимуть заробітну плату,
зможуть реалізувати себе як
у професійному плані, так і в
особистому житті. Адже багато
хто з нас не один десяток років
віддав «Азоту» та улюбленій
справі. Тому в переддень свята, хочеться побажати нашому
підприємству
процвітання,
стабільності й фінансового
благополуччя, а кожному працівникові здоров’я, тепла і затишку в родинах, здійснення
всіх заповітних мрій та бажань
у Новому 2016 році!
Колектив планово-економічного відділу
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підрозділи

Відділ, що забезепечує організацію
виробничого процесу
Головним завданням виробничого відділу, який перебуває у підпорядкуванні служби
технічного директора, є забезпечення виконання планів підприємства з випуску та відвантаження продукції. Про основні функції виробничого відділу розповідає його керівник Володимир Шендер.

Колектив виробничого відділу
– Розпочну з функції планування. Ми складаємо розрахунок планованого виробітку та
випуску продукції, розробляємо
норми витрат сировини, матеріалів та енергоресурсів, беремо
безпосередню участь у розробці
графіків капітальних ремонтів.
Свої напрацювання передаємо
в планово-економічний відділ,
куди збігається аналогічна ін-

формація з усіх інших підрозділів. На її основі йде процес
планування роботи підприємства. Окрім цього, до функцій
нашого відділу входить організація виробництва. Починається вона з технологічного регламенту – основного документу
виробництва. Ми організовуємо та надаємо методичну допомогу структурним підрозділам

щодо розробки технологічних
регламентів. Чітке дотримання
його параметрів на виході забезпечить нам ту якість і ті
обсяги продукції, які ми попередньо планували.
Що стосується контролю
за виробництвом, то здійснюється він цілодобово. В такому
режимі проходить й регулювання виробничих процесів за
безпосередньої підтримки через взаємозв’язок із диспетчерською групою. Контроль
за основними параметрами
технологічного процесу – безперервний. Ведемо добовий
облік виробленої продукції та її
відвантаження, а тому першими володіємо цією інформацією. Оперативний облік готової
продукції в підсумку завершується засіданням балансових
комісій, на яких ми аналізуємо
витрачання сировини – аміаку,
газу, пари в процесі виробництва. Оскільки основною
сировиною для нашого виробництва є природний газ, то

Володимир Шендер
займаємось ще й його забезпеченням. Крім того, до функцій
виробничого відділу входить
робота, пов’язана з технічним
керівництвом
експлуатацією
тепловикористовуючих
установок, теплових мереж,
водопостачанням, водовикористанням і водовіденням, а
також очищення промислових
стоків і стоків міста.
Над вирішенням усіх цих
завдань працює 20 спеціалістів.
З наближенням Нового року хочеться побажати підприємству
стабільності. Стабільності і прогресу в країні. А ще – миру!

Попит на продукцію – один із
критеріїв успішності підприємства
Головною метою будь-якого підприємства є його успішність, яка визначається прибутковістю. Тому збутова діяльність має велике значення. На цьому критерії акцентує свою увагу
начальник відділу продаж ПАТ «АЗОТ» Олена Дратована.

Олена Дратована
– Однією з умов успішності
підприємства є попит на продукцію, яку воно виробляє. Це
той критерій, за яким можна
оцінювати успішність і нашого
відділу продаж, де працює 12
спеціалістів. Кожен із них відповідає за свою ділянку роботи,
пов’язану із відвантаженням
різних видів продукції як на
зовнішній, так і на внутрішній
ринки. Важливим напрямом
у нашій діяльності є робота з

клієнтами, яку ми намагаємося будувати на взаємоповазі і
взаєморозумінні. Бо найголовніше для нас і підприємства в
цілому те, щоб продукція мала
попит, щоб споживачі були задоволені її якістю і нашими
партнерськими стосунками.
Всі добрива, які ми зараз виробляємо, а це: аміак, аміачна
селітра, карбамід, КАС, аміачна вода йдуть виключно на
внутрішній ринок. Ми забезпечуємо сільське господарство
добривами з тим, щоб аграрники мали змогу успішно провести сезонні польові роботи
і щоб Україна була з хлібом.
Адже не за горами – весна.
Напередодні Нового року хочеться побажати, щоб наша про-

Колектив відділу продажів
дукція завжди знаходила свого решті настали мир і спокій в наспоживача і не залежувалась на шій країні.
складах. Стабільності і успішної
Євдокія Мацокіна,
роботи підприємству! Щоб нафото Наталії Бакалової
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ПЕРШІ ТОННИ АЗОТНОЇ
КИСЛОТИ ЦЕХ М-5
виробив у новорічну ніч

31 грудня колектив цеху М-5 Черкаського «Азоту» за традицією святкує не лише прихід Нового року, але й річницю
пуску виробництва. Як і 45 років тому, сьогодні від стабільної і якісної роботи цього структурного підрозділу, без перебільшення, залежить технологічний процес у групі цехів з випуску мінеральних добрив.
За лічені години до Нового
1971 року колектив цеху М-5
отримав перші тонни продукції.
Ця виробнича ніч назавжди залишилася в пам’яті Івана Гвоздецького, Бориса Ворошніна,
Миколи Іваненка, В’ячеслава
Барсукова, Костянтина Сурменка, Миколи Гладких, Михайла Юрченка та багатьох інших. Введення в експлуатацію
спочатку одного, а згодом і всіх
трьох агрегатів першого відділення, оснащеного вітчизняним обладнанням, стало однією із знакових подій у житті

запрацювати шість агрегатів
потужністю 120 тисяч тонн
кожен, – розповідає начальник відділення №2 Іван Кухоль.
– Пуск останнього сьомого
агрегату в цьому відділенні (і
десятого загалом у цеху, – ред.)
відбувся 1980 року за моєю безпосередньою участю. На заключному етапі підготовки до
пуску доводилося працювати
цілодобово. Ми мали отримати
продукцію у визначений термін за будь-яких обставин.
Сьогодні успіхи цеху продовжує примножувати злагоджений
колектив професіоналів і однодумців під керівництвом Владислава Літошенка. Грамотно
спланована робота дозволяє
одночасно проводити капремонти, модернізувати обладнання, утримувати максимальне навантаження й справлятися
з виробничими завданнями,
забезпечуючи у повному обсязі
сировиною цех М-9.
Над удосконаленням технологічного процесу колектив
працював на всіх етапах роз-

Інженерно-технічні працівники біля ротора турбіни (1970-ті роки)
витку. За роки існування цеху
на закупку нового обладнання,
проведення реконструкції агрегатів, виконання інвестиційних
програм було спрямовано значний обсяг коштів.
– Серед найважливіших
проектів, реалізованих у нашому цеху, – перехід із застарілих
засобів КВПіА на сучасну розподілену систему управління.

Владислав Літошенко
товариства. Отримання азотної
кислоти, необхідної для нейтралізації аміаку, сприяло пуску
ще одного виробництва азотних
добрив. Через кілька тижнів на
конвеєрні стрічки посипалася
аміачна селітра у цеху М-3.
– До служби в армії, як молодий спеціаліст, я встиг попрацювати в цеху І-1. Потім
повернувся на завод, однак уже
в цех неконцентрованої азотної кислоти. Якраз у цей час
розпочиналося
будівництво
другого відділення. За більш
досконалою схемою тут мали

Виробничу стабільність цеху М-5 забезпечують 127 фахівців, з них 73 особи
працюють на виробництві азотної кислоти більше 10 років, ще 48 осіб – більше
25 років. До «золотого фонду» структурного підрозділу входять: П.М.Коломієць,
В.Г.Гордієнко, І.І.Кухоль, В.В.Катаєва, Г.О.Листопад – на фото; М.М.Шеремет,
О.О.Хуторний, Л.В.Янгол, А.Я.Буткевич, Л.В.Жабка, Л.І.Коломієць, М.Л.Олішивець,
О.В.Сторожко, О.А.Зінченко, Г.В.Янгол та ін.

Основним
постачальником
комплектуючих стала американська компанія «Foxboro», –
говорить заступник начальника
цеху Віталій Гордієнко. – Завдяки новітнім технологіям ми
суттєво підвищили рівень надійності управління технологічними процесами та контролю безпеки виробництва.
Ще одним проектом вдосконалення технології виробництва
азотної кислоти стало впровадження селективного способу
очищення хвостових газів.
– Нам вдалося досягти найголовнішого – підвищити продуктивність агрегатів, якісні
показники продукції і водночас знизити її собівартість.
Проведена реконструкція мала
значний економічний ефект,
адже споживання природного
газу зменшилося на третину,
його ми замінили газоподібним аміаком, – зауважує інженер-технолог цеху М-5 Галина
Листопад.
З нагоди виробничого ювілею бажаємо колективу цеху
М-5 подальших плідних здобутків, нових успішних проектів, колективних удач, добробуту та злагоди у родинах і
всіляких земних благ.

Максим Батир

A ЗЗОТ
ОТ
Ч еркаськии

№23, 22 ГРУДНЯ 2015 РОКУ

ǹǺǮǴǹǴ ǻȑǰǻǼǴȏǸǽǾǮǬ

9

виробничі ювілеї

Водний баланс підприємства
регулює колектив професіоналів
Цех водопостачання і промислової каналізації відзначив 45-річний ювілей. 15 грудня
1970 року він відокремився від колишнього цеху парогазоводопостачання у самостійний
структурний підрозділ.

Ремонтно-експлуатаційний персонал ВОЦ №5

ють «патріархом», адже він
єдиний, хто працює в цеху
з моменту його заснування.
– Значна увага приділялася
пуску нових технологічних
цехів – А-3, А-5, М-2... Як
начальник зміни, я брав безпосередню участь у пусконалагоджувальних роботах, адже
без забезпечення оборотною
водою виробничий процес неможливий.
Водночас
спеціалісти
ВПіПК напрацьовували й реалізовували раціоналізаторські
пропозиції у власному цеху,
проводили реконструкції бе-

Нинішнє покоління неабияк шанує досягнення ветеранів праці, які внесли
свою частку в славні здобутки підприємства, а зараз перебувають на заслуженому відпочинку. Це – М.Ф.Василинчик, З.О.Батавіна, К.Ю.Глизь, Н.К.Долганова,
З.М.Куликова, К.П.Моргун, Л.Ф.Семешкіна, Г.Ф.Чепурна, М.С.Рябокінь та ін.
Протягом усього періоду
своєї діяльності цех ВПіПК у
режимі 24/7 забезпечує всі підрозділи Черкаського «Азоту»
річковою, оборотною і пожежно-господарською водою, а також здійснює відведення виробничих і побутових стоків.

– Історія цеху по суті писалася на моїх очах. У цей
період відбувалося становлення та розвиток не тільки
нашого підрозділу, а й інших
виробництв, – згадує старший майстер Анатолій Ткаченко, якого в колективі вважа-

регової насосної станції, водооборотних циклів, замінювали
комунікації тощо.
Сьогодні колектив продовжує зберігати виробничі традиції
та вдосконалювати роботу цеху.
– Завдяки технічному переоснащенню і впровадженню

Олександр Сандецький та
Анатолій Ткаченко
енергозберігаючих технологій
нам вдалося значно знизити
норму споживання електроенергії на 1000 м3 оборотної
води. Одним із найбільш ефективних проектів стала реконструкція насосних агрегатів
на водооборотному циклі №3.
Проект окупився менше, ніж за
рік, а економічний ефект склав
майже 3 мільйони гривень.
Маємо економію ще й за рахунок реконструкції та якісних
капремонтів градирень, – зазначає начальник цеху ВПіПК
Олександр Сандецький.
Нині фахівці структурного
підрозділу працюють над розробкою проекту реконструкції
насосної станції №4-А. Його
реалізація також передбачає
впровадження енергозберігаючих технологій.
Максим Батир,
фото автора

«Хранителі» матеріальних
цінностей Черкаського «Азоту»
Вже три десятиліття поспіль цех складського господарства в структурі Черкаського «Азоту» функціонує як окремий
підрозділ. Його було створено на підставі наказу №714 від
25 грудня 1985 року.
– За цей період діяльності не було жодного випадку,
щоб ми не забезпечили виробництво матеріалами, мішкотарою, іншою необхідною
продукцією, – зазначає начальник цеху Микола Галушкевич, який 20 років очолює
цей колектив, що нараховує
39 співробітників, половина з
них – ветерани праці.
У володіння цеху складського господарства входить сім складів, які «розкидані» по всій території
підприємства, а це майже
40 тисяч квадратних метрів
площі, на якій розміщені 27

корпусів та майданчиків, де
відбувається розвантаження
замовлених матеріалів та передача їх на склади. За словами Миколи Павловича, нині
там зберігається 11 тисяч найменувань, не кажучи вже про
загальну їх кількість. І все це
перебуває на чіткому обліку
у «хранителів» складу, тобто
комірників, які відповідають
за розміщення, зберігання і
видачу матеріально-технічних
цінностей. Високий рівень продуктивності праці колектив забезпечує за рахунок спеціальної
техніки, до якої додалися й два
новеньких автонавантажувачі.

Співробітники цеху складського господарства
В число «золотого фонду» цеху входять Н.І.Прокоф’єва,
М.М.Муравйова, В.О.Ільїна, Г.М.Соломаха, А.Є.Калужинський,
Ж.В.Гаплевська,
О.І.Городищенко,
О.М.Кубанська
та
В.І.Запорожець. Вони трудяться на підприємстві понад 30 років.
Ніна Гошуренко, фото автора
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З Новим 2016 роком
та Різдвом Христовим!

Шановні колеги!
Щиро вітаю вас з найкращими зимовими святами –
Новим роком та Різдвом Христовим!
Від щирого серця бажаю вам міцного здоров’я,
радості та здійснення найзаповітніших мрій і побажань, мирного неба над головою, нових вагомих
успіхів у професійній діяльності!
Бажаю, щоб кожен день нового року приносив радість життя, позитивні емоції, мудрі рішення і досягнення цілей. Нехай новорічно-різдвяні свята будуть
насичені душевним теплом, родинним затишком і
гарним настроєм.
Нехай Новий 2016 рік буде добрим і радісним,
принесе багато яскравих моментів, цікавих зустрічей та вдалих рішень, злагоду і достаток вам і
вашим сім’ям, а людська шана нехай стане гідною
подякою за плідну і самовіддану працю, неупередженість та чесність.

З повагою Юрій Литвин, начальник 1 ДПРЗ Управління ДСНС України в Черкаській області

Діти азотівців безкоштовно
вивчатимуть англійську мову
У Центрі дитячої творчості ПАТ «АЗОТ» організували англійський інтерактивний клуб «Simple English». До старту занять залишилися лічені дні.
Підвищувати свій рівень призму нестандартних, але ді- водночас розважальній форволодіння англійською мовою євих методів. Всі зустрічі, які мі, модеруватиме досвідчений
діти азотівців зможуть через проходитимуть у навчальній і викладач – Анжела Пилипчата.
Крім того, для подолання психологічного бар’єру у спілкуванні англійською, тренування
комунікативних навичок та
культурного збагачення запрошуватимуться іноземці.
– Ми хочемо подарувати
дітям свободу спілкування англійською мовою, – розповідає
директор ЦДТ Людмила Дивнич. – Не всі заняття проходитимуть в аудиторному форматі.
Учні поглиблюватимуть знання, розширюватимуть свій світогляд під час прогулянок містом і різноманітних екскурсій.
Вони братимуть участь у захоплюючих квестах, гратимуть в

ігри, перевтілюватимуться у
бізнесменів, журналістів, шефкухарів і навіть туристичних
гідів.
Презентація і перше пробне
заняття на базі Центру пройде
5 січня о 15:00. Жодних обмежень – вік, рівень володіння мовою – правилами клубу
«Simple English» не передбачено. Дізнатися додаткову інформацію та зареєструватися можна
за телефонами: 73-49-30, (097)
250-69-38.
Максим Батир
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«зіркові» азотівці
демонструвати свої таланти
перед глядачами. Ще й оголошувала: «Виступає Народна
артистка Іра Білик!».
До речі, на «Азоті» є й своя
Ірина Білик. Повна тезка співачки працює лаборантом промислово-санітарної лабораторії
підприємства.

І.Білик з мамою Галиною (зліва), Т.Косьминою та О.Бзенком

НЕВІСТКА ВАСИЛЯ
СИМОНЕНКА
ТЕПЕР МЕШКАЄ В КАНАДІ
Так склалися сімейні обставини, що донька Ніни Симоненко – Мирослава разом із сином
Гордієм виїхали на постійне місце проживання в місто Торонто

підприємства пригадує ті роки,
коли вона працювала лаборантом хіманалізу в цеху хімводоочищення, потім в секторі
обліку парткому, і зрештою,
менеджером відділу продаж.
Два роки тому вона вийшла
на пенсію і подальше своє життя
присвятила вихованню маленького Гордія – правнука видатного українського письменника
Василя Симоненка. Цього року
Гордій (за канадськими стандартами) пішов до школи. Тому
Ніні Іванівні вистачає турбот:
відвести онука до навчального
закладу, забрати з нього, зробити домашнє завдання, не

НА «АЗОТІ» ПРАЦЮЮТЬ
ТЬ
ЧІ
ТЕЗКИ І НАВІТЬ РОДИЧІ
ВІДОМИХ ЛЮДЕЙ

Мозговий, Нікулін, Данилко, Пресняков, Фетисов – всі ці «знаменитості» трудяться на виробництві аміачної селітри
(цех М-9) Черкаського «Азоту». В цеху з виробництва карбаміду М-6 працює Лобода, а в цеху централізованого ремонту
– Негода, Майборода і Висоцький... Впевнені, якщо пошукати, можна і в інших структурних підрозділах знайти чимало
тезок і навіть родичів відомих людей.

Сьогодні наша розповідь про
родинні зв’язки азотівців з Іриною Білик та Василем Симоненком.
ІРИНА НЕ ЗАБУВАЄ
ПРО РІДНІ КУМЕЙКИ
Родовід Народної артистки
України Ірини Білик походить
із села Кумейок Черкаського району. Тут жили її дідусі та бабусі і по батьковій, і по маминій
лінії. Саме тут Іра проводила
шкільні канікули, допомагала
бабусі Олені по господарству
та мала можливість відчути на
собі всі переваги й радощі, які
дає дитині відпочинок у селі.
Нам вдалося з’ясувати,
що одразу кілька працівників
Черкаського «Азоту» мають
родинні зв’язки з Іриною. Всі
вони родом з Кумейок. Так, її
хрещена мама Любов Сотникова працювала в дитячому садочку підприємства. Нині вона
на пенсії, живе в рідному селі й
іноді приймає в себе відому похресницю.
Добре знає родовід відомої
співачки й Катерина Білик –
оператор копіювально-розмножувальних машин бюро розмножувальної техніки «Азоту». Її
рідна сестра вчилася в одному

класі з мамою артистки – Галиною Білик, зять – хрещений
Ірини, чоловік – далекий родич відомих Біликів.
А сім’я працівниці цеху централізованого ремонту Тетяни
Косьминої підтримує родинні
стосунки із сім’єю співачки. Чоловік Тетяни Іванівни є двоюрідним братом Ірининої мами.
– Ми більше спілкуємося
з батьками Ірини – Галею та
Миколою. Зустрічаємось переважно в Кумейках, де і в них, і
в нас залишились батьківські
хати, – розповідає пані Тетяна. – Іра приїздила до нас років
три тому зі своєю командою
– музикантами, танцюристами. Відпочивали, смажили
шашлики. Вона навідалась до
хати, де жила бабуся Олена.
Ірині колеги були в захваті від
прекрасної природи Кумейок,
сільського побуту.
Тетяна Іванівна також зазначила, що співачка завжди телефонує рідним, коли приїздить із
гастролями в Черкаси, запрошує
на свої концерти.
Родичі артистки розповідають, що малою вона добре вчилася, займалася вокалом, відвідувала балетну школу, писала
вірші й ніколи не соромилася

Ніна Симоненко разом із Жанною Гусак (фото з архіву)
(Канада). Серце матері і бабусі
теж рвалося до найдорожчих їй
людей. Рішення було непростим, адже в Черкасах залишалися мама, рідний колектив,
добрі друзі та знайомі. І все ж,
як кажуть, «махнула рукою, не
оглядаючись», оскільки така
рішучість ще змалку притаманна Ніні Іванівні й вона не
раз виручала її в складних ситуаціях.
Вся трудова діяльність Ніни
Іванівни, а це понад 30 років,
пов’язана з Черкаським «Азотом». Багато хто з працівників

пропустити заняття в спортивній секції, зацікавити змістовним відпочинком тощо. Тобто
день завантажений вщент. Для
Мирослави, яка водночас і
працює, і навчається, це велика допомога. А коли сонце повертає на літо, друзі з нетерпінням очікують на приїзд Ніни
Іванівни в рідну Україну. Сюди
вона «лине» всім серцем. Разом
з нею їдуть донька Мирослава
та онук Гордій – нащадки Василя Симоненка.
Наталія Бакалова,
Ніна Гошуренко
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ГОРОСКОП

РІК ВОГНЯНОЇ
МАВПИ

Що ж принесе нам наступний 2016-й рік, та чи буде він щасливим і вдалим – читайте в гороскопі. Проте не сприймайте близько до серця всю інформацію, але й не відвертайтеся від знаків долі. Так радять мудреці.
ТЕРЕЗИ.
ОВЕН.
РАК.
КОЗЕРІГ.
Для вас настане
Рік буде непрос2016-й рік буде
Рік не простий.
щасливий життим. Якщо ви ходуже важливим у
Особливо розратєвий етап. І не
чете досягти успіжитті Раків, внасховувати на відху, варто запастися терпінням і лідок чого ви змінитеся не впадайте у відчай навіть тоді, починок не доведеться. Отже
силою волі. Доля сама випро- лише зовні, але і внутрішньо. коли ваші справи зайдуть у глу- будьте поміркованими і терпибовуватиме вас на міцність.
Насолоджуйтеся кожним днем. хий кут. Ви з усім впораєтеся.
мими.
СКОРПІОН.
ТЕЛЕЦЬ.
ЛЕВ.
ВОДОЛІЙ.
Для цього знака
Доведеться
виСатурн буде праНа вас чекає зна2016-й рік – вісрішувати багато
вити вашою дойомство з новиник хороших і
проблем, які вилею і з цієї прими людьми. Таникли в 2015 році. Гороскоп чини у вас не передбачається хвилюючих моментів. Всі події кож ви без особливих зусиль
радить розраховувати тільки на складних ситуацій. Досягнете стануть несподіваними пода- втілите все задумане. Прикрорунками долі.
свої сили.
великих успіхів у роботі.
щі обходитимуть вас стороною.
СТРІЛЕЦЬ.
БЛИЗНЮКИ.
ДІВИ.
РИБИ.
Стрільці в 2016Представники
Для Дів рік МавПредставники
му році пройдуть
цього знака перепи обіцяє багато
цього спокійнотернистий шлях.
живуть непросзмін, успіхи буго знака будуть
ті події, розвиток яких буде дуть сипатися на вас. Чекайте Ловіть шанс! Працюйте, не дещо необачними у своїх вчинстрімким і незабутнім. У про- на позитивні зміни в особисто- покладаючи рук, і успіх не за- ках. Багато чого неможливого
бариться.
фесії все буде спокійно.
му житті.
стане для вас можливим.

У нашому житті
немає нічого неможливого
Кажуть, коли народжується людина, то Бог обдаровує її всіма талантами. Який із талантів людина вибере собі, з таким їй і йти по життю. Але бувають і винятки: на якомусь
етапі життєвого шляху дають про себе знати інші творчі здібності, про які раніше й не
думалося.
Жанна Михайлівна Гусак,
яка понад 25 років трудилася
на Черкаському «Азоті», зокрема у колективі прес-центру,
постійно перебуває у творчому
пошуку і запевняє, що немає
нічого неможливого. Ще з дитинства вона любила малювати і це захоплення не зрадило їй і в дорослому житті.
Спочатку жінка не придала
цьому особливого значення,
а коли під руки потрапили

маленькі дощечки, то вирішила перевірити свої можливості – взялася за олівці і фарби,
створивши понад три десятки
чудових пейзажів. «Одягла» їх у
рамки і вийшли справжні витвори мистецтва, які з добрим
серцем роздарувала друзям та
знайомим. А згодом зацікавилася такі ж пейзажі випалювати
лобзиком по дереву. Нанесла
легкі контури і «народилася»
перша дощечка, на якій госпо-

дині нарізають овочі та фрукти. На сьогодні таких оригінальних дощечок з’явилося не
мало і вони теж знайшли своє
призначення.
Якби зібрати всі вироби
Жанни Михайлівни до купи, то
вийшла б чимала колекція: це
й картини, вишиті серветки,
квіткові узори на одязі, випалені малюнки із символами
року на дерев’яних дощечках…
Всього не перелічити. Просто

Дощечка до нового 2016 року
жінка знайшла собі захоплення по душі. І головне, що це
захоплення приносить їй задоволення. Наступний 2016 рік
– рік Вогняної Мавпи і образ
цієї тваринки вже з’явився на
виробах Жанни Михайлівни.
Ніна Гошуренко

«Дорогі мої азотівці! Щиро вітаю вас з Новим 2016 роком та Різдвом Христовим! Міцного вам здоров’я, гарного
настрою, плідних здобутків у праці. Нехай у вікна ваших осель щодня світить сонце миру, щастя і добра!».
Жанна Гусак, ветеран праці ПАТ «АЗОТ»
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кулінарна сторінка

НОВОРІЧНЕ МЕНЮ 2016:
РЕЦЕПТИ ДЛЯ
СВЯТКОВОГО СТОЛУ
З поштової
скриньки

Як зробити новорічний стіл красивим, незвичайним і просто дуже смачним?! Звичайно, у кожної господині свій особистий підхід до вирішення цього приємного питання, свої, перевірені не одним новоріччям страви, які любить вся родина. Але ж завжди хочеться чогось нового і незвичного. Тож ми пропонуємо урізноманітнити святкове меню ось цими
легкими й оригінальними рецептами. До речі, допомогли нам у цьому ви самі, шановні читачі.

«Ялинка»
із салату олів’є

Кульки
з печінки тріски

Як же в Новий рік обійтися
без улюбленого салату олів’є?
Його готують майже в кожному домі. Дещо нового відтінку
він може набути, якщо додати
трішки фантазії щодо інгредієнтів та оформлення.
Отже «Ялинка» із салату
олів’є. Для цього необхідно:
чотири філе курки, п’ять картоплин, п’ять яєць, три морквини, п’ять малосольних та
чотири свіжих огірки, баночку
консервованого горошку, цибуля та майонез. Як готувати,
мабуть, знають усі. А ось коли
салат уже готовий, розкладіть
його на великій тарілці у виг-

Дуже смачну страву пропонує
подати до новорічного столу Тетяна Кривиченко. Злийте рідину
з консервованої печінки тріски, додайте до неї 3-4 натертих
жовтки, змішайте все і сформуйте невеличкі кульки. Обкачайте
їх у натертих білках із дрібно нарізаною зеленою цибулею.

ляді ялиночки і прикрасьте
кропом. Це їстівне диво пропонує вам приготувати наш
постійний «кулінар» на сторінках «Черкаського Азоту» Ольга
Шевченко.

Голубці
під грибним соусом
Секретами рецепту «Голубці
під грибним соусом» поділилася
Надія Литвин.
До складу входять: середня
головка капусти (1/2 кг), 50 г
сушених грибів, склянка рису,
100 г вершкового масла, 100 г
маргарину, 2-3 цибулини, мелений перець, сіль.
Соус: візьміть 2 склянки
грибного відвару,
склянку
сметани, чайну ложку борошна, сіль. Гриби відваріть і
дрібно поріжте. Розітріть борошно зі сметаною, з’єднайте
з грибним відваром, посоліть і
закип’ятіть. Перед споживанням додайте до нього столову
ложку сметани.
Приготування: на маргарині
підсмажте цибулю. Коли вона
почне рум’янитися, додайте
гриби, запарений рис. Все посоліть і поперчіть. Виріжте із
головки капусти качан і проваріть її на слабкому вогні до на-

півготовності, потім розберіть
на листки. На кожний листок
(великі поділіть навпіл) покладіть начинку, загорніть з обох
боків і скрутіть рулетиком.
Голубці складіть у каструлю,
дно якої попередньо вистеліть
капустяними листками, посоліть, залийте окропом і проваріть 1,5 – 2 години на слабкому
вогні (краще в духовці). Страва
буде особливо смачною, якщо
незадовго до готовності додати
приблизно півсклянки сметани. Потім голубці викладіть у
полумисок, полийте розтопленим маслом. Окремо подайте
соус.

Десерт «Басбус»
Рецепт арабського десерту
«Басбус» пропонують приготувати співробітники лабораторії
ЦВТК цеху К-5.
Для цього необхідно: 1,5
склянки манки, склянка цукру, склянка йогурту або кефіру, 50 г вершкового масла або
маргарину, 2 яйця, розрихлювач, ванілін, лимон. Змішайте
манку, цукор, йогурт, яйця.
Додайте розтоплене масло,
ванілін та розпушувач. Можна
додати ще цукати, родзинки
або горіхи. Суміш перелийте
у форму і відправте в духовку
(180оС), випікайте до появи
рум’яної кірки. Гарячу випічку
змастіть сиропом (сік лимона,
3 ч.л. цукру, вода), посипте кокосовою стружкою.

Банановий торт
Насамкінець радимо вам
приготувати легкий і досить
смачний «Банановий торт» із 1
кг пряників, сметани та бананів.
Розрізані навпіл пряники розкладіть на середньому підносі,
шматочки бананів використайте як прошарок. Кожний
шар змащуйте сметаною. Верх
прикрасьте.
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Працівники
«Азоту» привітали
школу №5 з ювілеєм

11 грудня 2015 року в ПК «Дружба народів» відбулися урочистості з нагоди
125-ої річниці Черкаської загальноосвітньої школи №5, яка є підшефною для
ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM.

Напередодні свят у квартирі прибиральниці цеху М-7 Валентини Чечель
зацвіло алое, що є рідкісним явищем для
наших широт.
– Зазвичай алое цвіте вже в солідному віці. Нашому – 15 років. При цьому
необхідно подбати про сприятливі умови. Хоча його батьківщиною і є спекотна та суха Африка, він більше полюбляє
помірну прохолоду, – розповідає Валентина Чечель. – Про цінні властивості
нектару цієї рослини годі й казати. Ми
постійно використовуємо сік з лікувальною метою, зокрема робимо напій
для підтримки імунітету, змішуючи у
рівних пропорціях алое, мед і «Кагор».
Домашня оранжерея Валентини Андріївни нараховує десятки різновидів кімнатних рослин. Крім того, жінка є ще й
автором усіх квітників на території цеху
М-7 та біля «югославського» будинку.
Власн. інформ.
Реклама

На свято завітали куратор школи від
Черкаського «Азоту», начальник цеху водопостачання і промислової каналізації Олександр Сандецький та куратор школи №2,
апаратник екстрагування цеху К-1 Ольга
Усова. Олександр Борисович зачитав для
присутніх у залі вітальне звернення Голови Правління ПАТ «АЗОТ» Віталія Склярова. А в подарунок від шефів школа отримала акустичну систему та два мікрофони.
Прийшли привітати освітян представники обласної та міської влади, обласної
та міської профспілки працівників освіти, О.Сандецький та директор В.Чурчина
асоціації керівників шкіл міста, ветерани
педагогічної праці, учні, батьки та випускники школи, серед яких такі відомі на
Черкащині особистості як Валентина Коваленко – поет, член спілки письменників
України, голова обласної ради минулого
скликання, Віталій Коваль – заступник
губернатора Черкаської області з гуманітарних питань, Микола Щербина – Почесний краєзнавець України, автор книг з
краєзнавства та численних публікацій на
сторінках місцевої преси та багато інших.
Наталія Бакалова,
фото автора Про історію школи розповіла виставка
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вітання
Визначні ювілеї працівників «Азоту»

но
Сердечємо!
віта

З ювілеєм!
ОЛІЙНИК Світлану Петрівну – комірника 433 складу цеху складського господарства із 45-річчям.
НОВИЦЬКУ Наталію Миколаївну –
апаратника підготовки сировини цеху
М-7 із 25-річчям.
БІЛИК Ірину Юріївну – лаборанта ПСЛ
із 25-річчям.
МУРАТОВУ Олену Євгеніївну – електромонтера ЦЕРЦ із 50-річчям.
ГУДЗЬ Світлану Анатоліївну – завідуючу
архівом загального відділу із 50-річчям.
ДОРОШЕНКА Миколу Миколайовича –
електромонтера цеху електропостачання
із 50-річчям.
ШАНДРУ Юлію Володимирівну – комірника цеху К-9 із 55-річчям.
ЗАПОРОЖЦЯ Володимира Анатолійовича – складача поїздів залізничного цеху із
40-річчям.
ЩУРИКА Олексія Валентиновича – апаратника окислення цеху К-4 із 40-річчям.
МАНЕВИЧА Андрія Олександровича –
старшого майстра управління капітальних
ремонтів із 40-річчям.
ЦИМБАЛА Миколу Івановича – слюсаря-ремонтника цеху К-3 із 65-річчям.
КЛОЧКА Володимира Миколайовича –
водія АТЦ із 55-річчям.
ШОСТ Лесю Миколаївну – апаратника
підготовки сировини цеху К-4 із 40-річчям.
РЕМЕХА Андрія Андрійовича – електрозварника цеху К-9 із 40-річчям.
БІЛАНА Олександра Михайловича – начальника планово-розподільчого бюро
УКР із 45-річчям.
ГРИДЬКА Андрія Борисовича – складача
поїздів залізничного цеху із 40-річчям.
ФИЛЬ Катерину Петрівну – машиніста
насосних установок цеху К-4 із 55-річчям.
ІВАНОВУ Любов Олександрівну – лаборанта хімічного аналізу централізованого
відділу технічного контролю із 45-річчям.
ДОБРЯНСЬКУ Світлану Володимирівну – лаборанта хімічного аналізу ЦВТК із
50-річчям.
СИНКЕВИЧА Євгена Володимировича
– докера-механізатора цеху М-9 із 25-річчям.
ВИННИКА Романа Григоровича – начальника ЦЕРЦ із 60-річчям.

Берегиня
архівних скарбів
рідного «Азоту»
На Черкаському «Азоті» не так багато людей, які б в один календарний
місяць святкували і особисте свято, і професійне. Світлана Анатоліївна Гудзь
– завідувач архіву загального відділу, належить до таких по праву. Цього
року 14-го грудня вона відзначала золотий ювілей життя, а 24-го – День працівників архівних установ. Тому, образно кажучи, звання «берегині» архівних
скарбів підприємства цілком оправдане.
У 1988 році Світлана Анатоліївна закінчила Харківський інженерно-економічний університет за фахом ревізія та
контроль господарської діяльності. А 15
червня 1994 року, тобто понад два десятиліття тому, розпочалася її трудова біографія на Черкаському «Азоті». Спочатку
вона працювала бухгалтером-ревізором
у колективі головної бухгалтерії, а потім – завідувачем архіву. І як одна мить
промайнуло п’ятнадцять років бездоганної роботи Світлани Анатоліївни на
цій посаді. Всі ці роки вона бездоганно
завідує безцінною спадщиною підприємства, яка ґрунтується на документах,
фактах і реальних подіях. У них – далеке
історичне минуле і сьогодення, яке засвідчує вагомий внесок кожного в економічний розвиток рідного «Азоту». Ця
документальна база підприємства, за
словами Світлани Анатоліївни, досить
солідна і цікава.
Світлана Анатоліївна Гудзь належить
до категорії тих людей, яким притаманні
риси високої самодисципліни, організованості, активності та ініціативи. В її серці
завжди палахкотить іскорка запалу, яка
спонукає до нових задумів та починань.
Це додає їй як професійного, так і життєвого ентузіазму. І не лише їй, а й колективу, в якому вона працює. А ще вона
турботлива мама і любляча дружина, а
ПОНОМАРЕНКА Володимира Юрійовича – апаратника піролізу цеху К-6 із
50-річчям.
ГНУЧУ Надію Іванівну – лаборанта хімічного аналізу центральної лабораторії із
55-річчям.

Світлана Анатоліївна Гудзь
для будь-якої жінки атмосфера щастя,
що панує вдома, позитивно відбивається й на роботі.
Колектив загального відділу щиросердно вітає дорогу Світлану Анатоліївну у продовження неповторного
золоторіччя. Зичить їй сонячного довголіття, невичерпного джерела щастя,
міцного здоров’я, світлої радості та
щоденних удач!
Ніна Гошуренко
СУШИЧА Павла Олександровича – водія цеху електропостачання із 40-річчям.
ЛЕГЕНЬКУ Оксану Іванівну – слюсаря
КВПіА цеху М-2 із 45-річчям.
КАТАЄВУ Інну Юріївну – комірника
ЦЦР із 50-річчям.

Бажаємо, щ
щоб ваше життя було
світлим і ра
радісним, як новорічне
свято, а дружні привітання
додали життєвої наснаги
додал
в ск
скарбничку ваших душ.
Щастя вам та добра!
Щ

Святий Миколай подарував
МАЛЕНЬКИМ ЧЕРКАЩАНАМ
ВІРУ В НОВОРІЧНІ ДИВА
Черкащани поринули в атмосферу новорічно-різдвяних свят. Перші стилізовані дійства в місті пройшли у День Святого Миколая. Особливий сюрприз для малечі з нагоди свята підготував і Палац культури
«Дружба народів ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM, який перетворився на резиденцію казкових героїв.
Більше 300 юних артистів, вихованців
творчих колективів Палацу культури,
подарували своїм ровесникам справжню передноворічну казку – яскраві персонажі, різнобарв’я сценічних костюмів,
вокальних та хореографічних номерів...
Мораль вистави була простою й зрозумілою – добро здатне творити справжні
дива. Кульмінацією театралізованого
концерту стала поява на сцені Миколи
Чудотворця, який нагадав гостям свята,
що завдяки кожному хорошому вчинку
людей світ стає кращим, наповнюється
любов’ю, гармонією і взаєморозумінням.
Напередодні свят керівництво та
профком товариства традиційно подбали не тільки про змістовне дозвілля для
дітей працівників, але й про подарунки.
– Якою б не була економічна ситуація в країні, ми не повинні обділяти увагою малечу та позбавляти її радості свята, – розповідає голова профкому ПАТ
«АЗОТ» Василь Іванов. – Завдяки підтримці адміністрації товариства було за-

куплено майже дві тисячі подарунків для
дітей азотівців, працівників державного
пожежно-рятувального загону і ТОВ
«СКАТ-ЦЕНТР». Також ми підготували
солодощі та м’які іграшки до новорічних
ранків. Вони дістануться всім, хто прийде
у костюмі або ж візьме участь у конкурсах.
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Новорічні ранки в Палаці культури
«Дружба народів» пройдуть для дітей
віком від 3 до 13 років. Цього року на
них чекатимуть персонажі з мюзиклу
«Незвичайні новорічні пригоди Кози і
Мавпи».
Власн. інформ.
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