
      «Азоту» 5050
 роківAЗОТAAЗЗООТТ

№4 (1082)   вівторок, 24 лютого 2015 www.azot.cherkassy.net

ЧЧеркаськииеркаськии
Обласна газетаОбласна газета

Завдання Черкаського «Азоту» –
стабільність виробництва 

Читайте в номері

У підшефній школі
оновили актову залу

Вихованців ЦДТ «Азоту» 
вчитимуть дизайну

Волонтери ПАТ «АЗОТ» 
придбали для АТО 
два електрогенератори

Спогади ветерана. Люди 
будували підприємство 
і творили його історію

Свято Валентина 
для дітей азотівців

9

10-11

16

8

8

6 лютого в ПАТ «КБ «Надра» було введено тимчасову адміністрацію. Ситуацію прокоментував директор з 
економіки та фінансів ПАТ «АЗОТ» Дмитро Алексєєнко:
     – Тимчасова адміністрація діятиме 3 місяці (можливе продовження її роботи ще на 1 місяць). Протягом цього 
терміну Фонд гарантування вкладів фізичних осіб має прийняти рішення про те, з якого часу і яким банком будуть 
проводитися виплати як за договорами банківських вкладів (депозитів), так і за договорами банківських рахунків 
(поточних і карткових). Реєстр для виплат буде сформовано на основі наявної бази даних про вкладників. Ми про-
довжуємо відстежувати й контролювати ситуацію, готові захищати інтереси наших працівників, надавати їм під-
тримку у вирішенні юридичних та фінансових питань. Також ми повідомимо про час і порядок проведення виплат.
     Додаткову інформацію можна знайти на сайтах ПАТ «КБ «Надра» та Фонду гарантування вкладів, або за 
телефонами: 0 800-300-070 (контакт-центр ПАТ «КБ «Надра») та 0 800-308-108 (Фонд гарантування вкладів).

Залишаючись бюджетоутворюючим підприємством для Черкас, 
«Азот» забезпечує місту 4,5 тисячі робочих місць, вчасно та в пов-
ному обсязі виплачує зарплати працівникам. Про те, як сьогодні 
вдається підтримувати стабільну роботу підприємства, розповів 
Голова Правління ПАТ «АЗОТ» Віталій Скляров.

Україна переживає один із найскладніших періодів у своїй іс-
торії. Воєнні події на Сході завдали серйозного удару по еконо-
міці країни. Та попри всі труднощі, Черкаський «Азот» OSTCHEM 
зумів вистояти й виконати зобов’язання з постачання мінераль-
них добрив сільськогосподарським товаровиробникам.

Детальніше на 2-3 стор. Детальніше на 7 стор.

Усі етапи технологічного процесу у вироб-
ничих цехах ПАТ «АЗОТ» ретельно контр-
олюються лабораторіями централізованого 
відділу технічного контролю.

Якість продукції
підприємства –
під контролем ЦВТК

Вкладникам банку ПАТ КБ «Надра» повернуть кошти
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ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM
забезпечує стабільність 
виробництва та виплати 
зарплат своїм працівникам 

Україна переживає один із найскладніших періодів у своїй історії. Воєнні події на Сході завдали серйозного удару 
по економіці країни. Та попри всі труднощі, Черкаський «Азот» OSTCHEM зумів вистояти й виконати зобов’язання з пос-
тачання мінеральних добрив сільськогосподарським товаровиробникам. Залишаючись бюджетоутворюючим підпри-
ємством для Черкас, «Азот» забезпечує місту 4,5 тисячі робочих місць, вчасно та в повному обсязі виплачує зарплати 
працівникам. Про те, чим сьогодні живе підприємство розповів Голова Правління ПАТ «АЗОТ» Віталій Скляров.

– Віталію Леонідовичу, як у 
нинішніх умовах нестабільності 
та непередбачуваності працю-
ється Черкаському «Азоту»? Чи 
зможе підприємство забезпе-
чити українських аграріїв міне-
ральними добривами до весняної 
посівної?

 – У зв’язку з ситуацією на 
Сході, яка призвела до зупин-
ки двох хімічних  підприємств 
OSTCHEM – Горлівський 
«Стирол» і Сєвєродонецький 
«Азот»  (останній на сьогод-
ні частково відновив роботу 
– ред.) на Черкаський «Азот» 
було покладено чи не най-
більше навантаження з ви-
робництва мінеральних доб-
рив для внутрішнього ринку. 
Торік 71,1% всієї виробленої  
підприємством продукції реа-
лізовано саме українському 
АПК. Зокрема, в 2014 році ви-
роблено 920,6 тис. тонн амі-
ачної селітри, 129,1 тис. тонн 
товарного аміаку, 249,5 тис. 
тонн карбамідо-аміачної сумі-
ші. Цього року підприємство 
також продовжує  працювати 
на високих потужностях, адже 

– Сьогодні в країні спо-
стерігається падіння промис-
лового виробництва, зниження 
ВВП, знецінення національної 
грошової одиниці, скорочення 
резервів. Так само у надзвичай-
но складній ситуації перебуває 
банківська система України. 
Як би ви пояснили твердження, 
що банки з іноземним капіта-
лом нині є одним із «китів» ста-
більності у фінансовій системі 
України?

– Цілком справедливе 
твердження. В Україні налічу-
ється понад п’ятдесят інозем-
них банків, десять з яких – з 
російським капіталом. Частка 
банків наших східних сусідів 
становить 11,9 % активів усієї 
банківської системи України. 
Тобто, всі банківські установи 
країни, в тому числі й з росій-
ським капіталом, кредитують 
українські підприємства та 
громадян, чим сприяють роз-
витку економіки України, а 
відповідно й добробуту укра-
їнців, а одержані банками при-
бутки повністю залишаються 

наше завдання – забезпечити 
проведення весняної посівної. 
Такі виробничі навантаження 
вимагають і значного вкладен-
ня коштів у ремонт та модер-
нізацію обладнання. Тільки у 
2014 році в розвиток Черкась-
кого «Азоту» було вкладено 150 
мільйонів гривень. Завдяки 
кредитуванню, підприємство 
зуміло вистояти і виконати 
зобов’язання з постачання 
мінеральних добрив сільсько-
господарським товаровироб-
никам. Тому нині так важливо 
не відмовлятися від напрацьо-
ваних роками партнерських 
відносин, які забезпечують 
стабільність підприємства. Як, 
власне, ми не можемо відмо-
витися від того ж природного 
газу, що імпортується з Росії. 
Адже це стратегічна сировина 
для виробництва мінеральних 
добрив, у собівартості яких 
вона складає до 60%. Відмо-
вимось від природного газу 
– зупиниться підприємство. 
Відтак українські аграрії зали-
шаться без добрив, а країна без 
хліба. 

в Україні і спрямовуються на 
розвиток її економіки.

 
– Віталію Леонідовичу, як 

ми всі знаємо, у банк «Надра», 
в якому обслуговувалися зар-
платні рахунки працівників Чер-
каського «Азоту», було введено 
тимчасову адміністрацію. Такої 
ситуації ніхто не очікував. Під-
приємство оперативно перевело 
азотівців на обслуговування в 
АТ «Сбербанк Росії». Чому се-
ред великої кількості банків, які 
нині працюють в Україні, ПАТ 
«АЗОТ» OSTCHEM обрав для 
обслуговування саме цю фінан-
сову установу?

– З минулого року в 37 бан-
ках, що працюють в Україні, 
було введено тимчасову адміні-
страцію. До цього переліку по-
трапили й такі великі фінансові 
установи, як Брокбізнесбанк, 
банк «Форум», VAB Банк, Над-
ра Банк. Саме в останньому об-
слуговувалися наші співробіт-
ники – через карткову систему 
отримували заробітну плату. В 
Надра Банк тимчасову адміні-

Аміачники успішно справилися із плановими завданнями 2014 р.

Цех з виробітку аміачної селітри М-9 працює на повну потужність
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страцію було введено 6 люто-
го цього року, але ж заробітну 
плату людям треба виплачува-
ти! Оскільки ми не перший рік 
співпрацюємо зі «Сбербанком 
Росії», і частина наших вироб-
ничників уже обслуговувалася 
в цьому банку, було ухвалено 
рішення про екстрене переве-
дення всіх працівників «Азо-
ту» в один банк. Це загальна 
практика на ринку банківських 
послуг, коли компанії пропо-
нується комплексне обслуго-
вування: проведення різних 
фінансових операцій, креди-
тування, відкриття зарплатних 
рахунків для співробітників 
тощо. Це зручно і взаємовигід-
но. До того ж, за нинішніх не-
стабільних економічних умов, 
коли банки один за одним 
опиняються на межі банкрут-
ства, ця фінансова установа за 
розмірами активів входить до 
групи найбільших банків Укра-
їни. Це має убезпечити наших 
співробітників від подальших 
фінансових потрясінь та втрат. 
До речі, клієнтами цього бан-
ку сьогодні є понад 900 тисяч 
українців і тисячі українських 
підприємств. За 10 місяців ми-
нулого року чистий прибуток 
АТ «Сбербанк Росії» склав 104 
млн. гривень. Крім того, цей 
дочірній банк входить до Між-
народної Групи Сбербанк, яка 
представлена в 22 країнах світу.

– Зараз, коли в країні зрос-
тає заборгованість з виплат під-
приємствами та організаціями 
заробітних плат, ваші праців-
ники можуть розраховувати на 
стабільну оплату своєї праці?

–  У найскладніші для еко-
номіки України часи, коли 
більшість промислових під-
приємств або зупинялися, 
або неспроможні були віддати 
людям зароблене,  «Азот» про-
довжував виплачувати заро-
бітні плати в повному обсязі 
і жодного разу їх не затримав. 
Сьогодні ми продовжуємо таку 
політику і шукаємо для цього 
всі можливі шляхи вирішен-
ня проблем, що виникають. В 
тому числі й пошуку надійної 
співпраці з банківськими уста-
новами, підтримання з ними 
давніх партнерських стосунків.  
У такий складний для України 
момент, коли банки згорта-
ють кредитування, ми змогли 
знайти потрібні ресурси для 
кредитування однієї з  найваж-
ливіших галузей промисловості 
– хімічної. А стабільна робота 
ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM доз-
воляє не лише забезпечува-
ти країну вкрай необхідними 

добривами, а й наповнювати 
міський та державний бюдже-
ти, продовжувати виконання 
соціальних програм у Черкасах.

– До речі, про Черкаси – чи 
спроможеться міська влада на-
решті придбати тролейбуси, 
які «Азот» закупив для міста за 
значно нижчою від ринкової ці-
ною, прагнучи у такий спосіб 
хоча б частково допомогти ви-
рішити транспортну проблему? 

– Місту необхідний новий 
автотранспорт. Ми, як місто-
утворююче, соціально-відпові-
дальне підприємство думаємо 
про громаду, про черкащан, – 
тому  придбали за свої кошти 
15 нових комфортабельних 
тролейбусів білоруського ви-
робництва, які місто мало б 
викупити за спрощеною про-
цедурою. Вже два роки це рі-
шення не приймається і такий 
необхідний місту транспорт 
простоює на території підпри-
ємства. Сьогодні тролейбуси 
перебувають у відмінному ста-
ні. Наприкінці 2014 року вони 
пройшли технічне обслугову-
вання на базі КП «Черкасие-
лектротранс», яке обійшлося 
підприємству у 80 тисяч гри-
вень. «Азот» готовий продати 
тролейбуси та витримати кон-
куренцію в будь-якому тенде-
рі, адже вони якісні та порів-
няно недорогі, оскільки були 
закуплені до початку девальва-
ції гривні та росту цін у країні. 

Підприємство дуже заці-
кавлене, щоб закуплені ним 
тролейбуси вийшли саме на ву-
лиці Черкас, а не, наприклад, 
Дніпропетровська, який та-
кож хоче придбати собі новий 
транспорт. Адже черкащани, в 
тому числі й 4,5 тисячі праців-
ників «Азоту», заслуговують на 
безпечний, зручний і комфор-
табельний транспорт. 

Я підкреслюю ще раз,  – 
ми завжди  готові й відкриті 

до діалогу з владою. Але ми, 
як приватне, комерційне під-
приємство, не зобов’язані від-
повідати за її бездіяльність  та 
популістів, які зчиняють га-
лас заради свого піару в такий 
складний для всієї країни час, 
а насправді нічого не роблять 
для покращення життя людей. 

Останні перемовини, які 
щойно відбулися з міським ке-
рівництвом, вселяють надію, 
що,  врешті-решт,  будуть зна-
йдені шляхи розв’язання цієї 
проблеми. Принаймні, я на це 
дуже сподіваюсь.

 – В Україні зараз проходить 
четверта хвиля мобілізації. Чи 
отримують повістки азотівці? 
Яку участь бере підприємство в 
допомозі військовим?

– У квітні для поліпшен-
ня обороноздатності краї-
ни працівники ПАТ «АЗОТ» 
OSTCHEM зібрали 528 тисяч 
гривень, перерахувавши части-
ну свого заробітку. 7 квітня всі 
кошти було перераховано на 
рахунок Міністерства оборо-
ни України, відкритий у Дер-
жавній казначейській службі. 
Пізніше на підприємстві було 
створено ініціативну групу 
«Україна понад усе». Волон-
терський рух на «Азоті» очоли-
ли бійці воєнізованого газоря-
тувального загону. Поступово 
було налагоджено контакти 
з громадськими організаці-
ями міста, через які азотівці 
надають необхідну допомогу 
учасникам АТО. Насамперед 
закуплялися бронежилети, 
каски, берці, розгрузки та інша 
амуніція, противірусні, знебо-
лювальні та кровоспинні пре-
парати, теплі речі, продукти 
харчування, засоби особистої 
гігієни, речі для облаштування 
побуту: плівка для бліндажів, 
бензопили, бензинові паяльні 
лампи, обігрівачі тощо. Для 
батальйону територіальної 

оборони «Айдар» придбали те-
пловізор «PULSAR», для Ізма-
їльського прикордонного заго-
ну (Одеська обл.) – запчастини 
та камери для автомобілів Ка-
мАЗ, УАЗ, ГАЗ, сітку для мас-
кування транспортних засобів, 
для 93 бригади – бензиновий 
генератор. Забезпечуються не-
обхідною амуніцією та ліками 
й працівники підприємства, 

яких мобілізують до лав Зброй-
них сил. З початку військових 
дій на Сході було призвано 19 
працівників «Азоту», під час 
четвертої хвилі – ще 4 особи. 
Частина чоловіків, які отри-
мали повістки, нині проходять 
медогляд. 

Станом на сьогодні праців-
никами «Азоту» для допомоги 
в АТО було зібрано 318 тисяч 
гривень, витрачено – 263 ти-
сячі. Крім того, Черкаський 
«Азот» є одним із найбільших 
платників військового збору в 
області. Щомісяця підприєм-
ство відраховує в межах 300 – 
400 тис. грн.

Таку вагому допомогу обо-
роноздатності країни підпри-
ємство може надавати виключ-
но завдяки тому, що продовжує 
стабільно працювати. Те ж 
саме можна сказати і про над-
ходження до міського бюджету, 
з якого «живуть» Черкаси, до 
державного бюджету та пен-
сійного фонду. Буде працювати 
підприємство – будуть кошти, 
які за нинішньої ситуації прос-
то життєво необхідні Україні. 
Наразі, ми робимо все, щоб 
забезпечити  стабільність на-
шого підприємства у ці склад-
ні, буремні для України часи, 
докладаємо всіх зусиль, щоб 
Черкаський «Азот» залишався 
одним з тих «китів», на яко-
му тримається хімічна галузь 
України та економіка нашого 
регіону.   

Євдокія МацокінаАзотівські тролейбуси готові до виходу на лінії

«Азот» всіляко сприяє
забезпеченню бійців у зоні АТО
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ЧАО «Северодонецкое объединение Азот», входящее в холдинг OSTCHEM (объединяет предприятия азотной химии 
Group DF), предоставляет возможность пройти производственную практику с целью дальнейшего трудоустройства луч-
ших студентов.

ОКОЛО 400 СТУДЕНТОВ 
ПРОЙДУТ ПРАКТИКУ 
на Северодонецком «Азоте»

подготовились к организации 
производственной практики – 
были определены потребности 
подразделений в практикантах 
различных специальностей. 
В свою очередь, «азотовские» 

руководители практики пред-
варительно постигли тонкос-
ти педагогики и психологии 
на занятиях в Учебном центре 
предприятия.

Источник: azot.lg.ua

динение Азот» Леонид Бугаев. 
– Получив диплом, лучшие 
студенты будут иметь возмож-
ность устроиться на «Азот». 
Для этого мы и предоставляем 
возможность ознакомиться с 
работой предприятия, приоб-
рести необходимые производ-
ственные навыки.

– Темы практически всех 
курсовых и дипломных проек-
тов наших студентов связаны 
с действующим «азотовским» 
оборудованием, – отмечает 
преподаватель спецдисциплин 
Северодонецкого химико-ме-
ханического техникума Андрей 
Надточий. – Наши лучшие 
студенты в будущем станут со-
трудниками «Азота» – круп-
нейшего химического пред-
приятия региона.

На Северодонецком «Азо-
те» OSTCHEM тщательно 

Продолжая системное со-
трудничество с учебными заве-
дениями города – в 2014-2015 
учебном году на Северодонец-
ком «Азоте» производствен-
ную практику на предприятии 
пройдут около 400 учащихся.

– Каждый год у нас про-
ходят практику студенты Тех-
нологического института ВНУ 
им. В.Даля, Северодонецкого 
химико-механического тех-
никума, учащиеся профес-
сиональных лицеев, а также 
студенты вузов, получающие 
образование по направлению 
нашего предприятия, – гово-
рит Председатель Правления  
ЧАО «Северодонецкое объе-

У 2015 році фахівці центру 
планують допомогти отрима-
ти та поповнити фахові знання 
близько 2 тисячам працівників 
підприємства. У навчальному 
центрі запевняють, що цього 
року не обійдеться без актуаль-
них та позитивних нововведень.

– Уже тривалий період цех 
Ак-3 зупинений, через що його 
персонал втрачає знання та на-
вички. Наразі підприємство 
потребує включення в роботу 
установки з розгонки аміачної 
води, тому було прийняте рі-
шення про проведення занять 
з технології розгонки водного 
аміаку, – говорить заступник 
начальника навчального центру 

ПАТ «Рівнеазот» OSTCHEM, 
викладач НЦ Володимир Яко-
венко. – У навчальному центрі 
проходитимуть теоретичні за-
няття, а в цеху – практичні за-
няття з пуску, обслуговування 
та роботи установки. По закін-
ченню занять складатимуться 
іспити.

Нововведенням 2015 року є 
також проведення спеціальних 
інженерно-технічних занять 
персоналу (ІТП). Якщо раніше 
спецнавчання проводилися 
перед складанням екзаменів 
лише з робітниками, то тепер 
у НЦ їх проводитимуть і з ІТП. 
Торік спільно з викладачами 
Національного університету 

водного господарства та при-
родокористування у центрі 
відбувся семінар з управління 
персоналом для групи кадро-
вого резерву підприємства. В 
цьому році для проведення та-
ких семінарів для керівників се-
редньої ланки тут залучатимуть 
лише фахівців «Рівнеазоту». 

У новому навчальному році 
НЦ планує здійснити первин-
ну професійну підготовку та 
перепідготовку 200 робітників, 
підвищити кваліфікацію – 486. 
Заплановано також підвищити 
кваліфікацію  198 керівників та 
інших фахівців.

Джерело: прес-центр
ПАТ «Рівнеазот»

У навчальному центрі
«Рівнеазоту» нововведення

Понад 1,3 млн. грн. заплановано витратити на функціонування навчального центру 
(НЦ) ПАТ «Рівнеазот» OSTCHEM у 2015 році. Новий навчальний рік обіцяє бути насиченим 
як для працівників навчального центру, так і для його слухачів.

В январе 2014 года морс-
кой терминал «Ника-Тера» 
осуществил перевалку 308,4 
тыс. тонн грузов.

В общем объеме грузо-
оборота за январь мин-
удобрения составили 42,1% 
(129, 9 тыс. тонн), навалоч-
ные грузы – 33,6% (103,6 
тыс. тонн), зерновые культу-
ры – 24,3% (74,9 тыс. тонн).

За январь морской терми-
нал обработал 21 сухогруз.

– К сожалению, погод-
ные условия на начало года 
внесли свои коррективы в 
работу порта. Снегопады и 
сильный ветер не дали воз-
можность нарастить объемы 
перевалки всех видов про-
дукции, как мы планиро-
вали. Но учитывая это, мы 
смотрим с перспективой в 
будущее и обязательно на-
верстаем упущенное, – го-
ворит председатель общества 
«МСП Ника-Тера» Алек-
сандр Гайду.

Источник: nikatera.com

Результаты 
работы в январе

Порт «Ника-Тера»
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У 2014 році ПАТ «Рівнеазот», яке входить до холдингу OSTCHEM (об’єднує підприємства азотної хімії Group DF), 
вклало в проекти соціальної корпоративної відповідальності близько 13 мільйонів гривень. Підприємство на постійній 
основі займається благодійною діяльністю, продовжує активно підтримувати соціальну сферу та надавати допомогу 
тим, хто її найбільше потребує.

ПАТ «Рівнеазот» у 2014 році 
витратило 13 млн. гривень
НА СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ

того, у рамках соціальної кор-
поративної відповідальності, 
«Рівнеазот» OSTCHEM ком-

пенсовував для своїх працівни-
ків вартість оздоровчих путівок 
та протезування зубів. Також 

підприємство виділяло кошти 
для працівників підприємства 
та непрацюючих пенсіонерів і 
до професійних та державних 
свят. Допомогу отримали  жін-
ки до  Міжнародного жіночого 
дня та ветерани до Дня Пере-
моги.

– У 2014 році ми ще більше 
дбали про оздоровлення пра-
цівників, на це ми витратили 
понад 205 тисяч гривень. До-
датково матеріальна допомога 
на оздоровлення дітей праців-
ників у 2014 році склала понад 
395 тисяч гривень, а допомога 
багатодітним сім’ям понад 448 
тисяч, – коментує директор де-
партаменту з соціальних питань 
ПАТ «Рівнеазот» OSTCHEM 
Василь Члек.

Джерело: прес-центр
ПАТ «Рівнеазот»

ПАТ «Рівнеазот» OSTCHEM 
щороку вкладає мільйони гри-
вень у  соціальні проекти. Вті-
лення проектів соціальної кор-
поративної відповідальності на 
підприємстві проходить у відпо-
відності з соціальною політикою 
холдингу OSTCHEM.

 – Плануючи роботу соці-
ального департаменту у 2014 
році, ми заклали близько 5 
мільйонів гривень у план вит-
рат на соціальні проекти, а 
витратили близько 13 мільйо-
нів. Соціальна сфера завжди 
потребувала і потребуватиме 
значних коштів. Незважаючи 
на складну економічну ситу-
ацію в Україні, ми сподіває-
мося, що і в майбутньому ми 
матимемо можливість допома-
гати тим, хто гостро потребує 
нашої підтримки, – говорить 
Голова Правління ПАТ «Рів-
неазот» OSTCHEM Михайло 
Заблуда.

У 2014 році ПАТ «Рівнеазот» 
виділило понад 9,59 млн. грн. 
благодійної допомоги для близь-
ко 60 установ та організацій. Ця 
допомога була надана дошкіль-
ним навчальним закладам та 
закладам загальної середньої 
освіти, лікувальним та держав-
ним закладам, громадським та 
релігійним організаціям, зак-
ладам культури та спортивним 
клубам.

Надаючи матеріальну до-
помогу різним закладам та 
організаціям, особливу увагу 
підприємство приділяє своїм 
працівникам. Так, соціальна 
підтримка працівників «Рівне-
азоту» у 2014 році склала понад 
3,38 млн. грн.

Працівники ПАТ «Рівнеа-
зот» у минулому році отриму-
вали матеріальну допомогу при 
народженні дитини, призові на 
військову службу, на лікуван-
ня тощо. Грошову підтримку 
відчули  багатодітні сім’ї та ті 
працівники, які потребували 
вартісного лікування. Окрім 

Сложная обстановка в 
стране отражается на каждом 
её жителе. Особенно важ-
но протянуть руку помощи 
нашим военным. Ведь они 
ближе всего сталкиваются с 
ужасами войны и борются за 
мирное небо над нашими го-
ловами.

Так, 16 февраля замести-
тель начальника порта Ана-
толий Петров встретился с 
военнослужащими 79-й нико-
лаевской аэромобильной бри-
гады и передал 22 портативные 
обогревательные установки.

– Спасибо вам за вашу 
преданность и верность на-
шей стране. Вы настоящие ге-
рои и предприятие ценит ваш 

вклад в борьбе за мир в Украи-
не. Мы с радостью готовы 
улучшить суровый быт наших 
ребят. Мы помогаем и будет 
продолжать оказывать помощь 
нашим защитникам, – сказал 
Анатолий Петров.

Стоит отметить, что морской 
терминал «Ника-Тера», а также 
сотрудники предприятия регу-
лярно оказывают помощь воен-
нослужащим.

– Надежная  армия,  кото-
рая  имеет сильный дух и вы-
сокий патриотизм – вызывает 
чувство гордости.  Мы  ценим 
ваш вклад в становление мира и 
спокойствия в Украине.  Наде-
емся, что в  ближайшее  время   
сможем  вздохнуть спокойно  и  

все наши защитники вернутся 
к своим родным и близким, – 
сказал  председатель  общества  
Александр Гайду.

Источник: nikatera.com

Терминал «Ника-Тера»
помогает военнослужащим

Руководство морского терминала «Ника-Тера (ООО «МСП Ника-Тера» входит в Group 
DF), оказало помощь военнослужащим 79-й отдельной аэромобильной бригады.
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ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ
НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Відомості про плановану діяльність, мету 
та шляхи її здійснення

Для  ПАТ «АЗОТ», м. Черкаси, роз-
роблено проект «Реконструкція агрегату 
карбаміду цеху М-6 на основі базисного 
проекту фірми «UREA CASALE» з метою 
збільшення потужності виробництва з 1000 
до 1600 т/добу.

Зростання обсягів споживання азотних 
добрив і стабільно високі ціни на них є ва-
гомим аргументом на користь проведення 
комплексної реконструкції виробництва 
карбаміду цеху М-6 ПАТ «АЗОТ» із збіль-
шенням його потужності і забезпеченням 
стабільної роботи агрегату після рекон-
струкції в оптимальному режимі. 

Проект реконструкції агрегату карбамі-
ду цеху М-6 реалізується в діючому вироб-
ництві, яке працює з 1988 року.

Основні технологічні рішення щодо ре-
конструкції агрегату карбаміду, які забез-
печують досягнення поставленої мети, по-
лягають у заміні застарілого устаткування 
на нове (аналогічне або вдосконалене нової 
конструкції) та встановленні нових техно-
логічних вузлів.

Режим роботи агрегату карбаміду – пос-
тійно, 8424 години на рік.

Проект реконструкції агрегату карбамі-
ду не змінює фізико-хімічні основи синтезу 
карбаміду з аміаку і діоксиду вуглецю, не 
вносить принципових змін у технологічну 
схему і технологічний режим, не змінює 
номенклатуру шкідливих і пожежонебез-
печних речовин, що обертаються в процесі, 
і дозволяє покращити техніко-економічні 
показники його роботи.

Вплив об’єкта на атмосферне повітря 
В результаті реконструкції агрегату кар-

баміду із збільшенням його потужності з 
1000 до 1600 т/добу, з введенням нових удо-
сконалених та реконструйованих існуючих 
апаратів у відділеннях компресії, синтезу, 
рециркуляції, випарки і конденсації, гідро-
лізу і десорбції, грануляції валові викиди за-
бруднюючих по цеху карбаміду зменшують-
ся. Порівняння викидів аміаку, карбаміду 
та формальдегіду до та після реконструкції 
агрегату по цеху М-6 наведено нижче в таб-
лиці.                      

Крім того, на 1112 т/рік зменшується 
надходження в атмосферу діоксиду вугле-
цю, який не класифікується як шкідлива 
речовина, але володіє парниковим ефектом.

Питомі викиди (у тоннах на одиницю 
продукції) аміаку зменшуються з 0,001614 

Таблиця. Викиди аміаку, карбаміду та формальдегіду до та після
реконструкції агрегату по цеху М-6

до 0,000623, карбаміду – з 0,000855 до 
0,000309. 

Викиди аміаку, карбаміду і формальде-
гіду після реконструкції агрегату карбаміду 
повністю розсіюються в атмосфері, не пе-
ревищуючи з урахуванням діючих джерел 
забруднення атмосфери підприємства вста-
новлених нормативів ГДК для атмосферно-
го повітря на межі санітарно-захисної зони 
та в житловій забудові.

Вплив об’єкта на водне середовище
Обсяг виробничих стічних вод, що ски-

даються в існуючі мережі промислової ка-
налізації, зменшиться на 72,741 тис. м3/рік і 
відповідно зменшиться скидання очищених 
стічних вод в р. Дніпро.

Кількісний і якісний склад зливових і 
побутових стічних вод у результаті рекон-
струкції не зміниться.  

Вплив агрегату карбаміду цеху М-6 на 
підземні води відсутній.

Відходи виробництва
Реконструкція агрегату карбаміду цеху 

М-6 практично не змінить якісний склад 
твердих і рідких відходів від нього.

Промислові відходи, які утворюються в 
цеху М-6, передаються на переробку спе-
ціалізованій організації, направляються на 
регенерацію або передаються іншим влас-
никам.

Заходи щодо захисту довкілля
Для запобігання несприятливим впли-

вам на довкілля передбачено ряд заходів, у 
тому числі, в частині охорони атмосферно-
го повітря, охорони водного середовища та 
поводження з відходами.

В частині охорони атмосферного повітря:
- забруднене повітря з грануляційної 

башти проходить очистку в вихрових абсор-
берах;

- у разі аварійної зупинки цеху че-
рез прорив трубопроводів рідкого аміаку 
здійснюється його скидання в аварійні збір-
ники;

- на випадок переповнення збірників 
розчину карбаміду та аміачної води перед-
бачені відповідні аварійні ємкості;

- здувні гази після скрубера високого 
тиску, газова фаза із збірників розчинів кар-
баміду та аміачної води та інертні гази, які 
містять забруднюючі речовини, піддаються 
очищенню.

В частині охорони водного середовища:
- для запобігання потраплянню на те-

риторію цеху технологічних розчинів у разі 
переливу збірників розчинів карбаміду та 

аміачної води збірники розміщуються в під-
доні; 

- некондиційний конденсат, забрудне-
ний аміаком, направляється на переробку;

- кислий конденсат з відділення очистки 
і компресії діоксиду вуглецю, який містить 
розчинений діоксид вуглецю, направляєть-
ся на біологічні очисні споруди;

- стічні води з вузла приймання і збері-
гання карбамідо-формальдегідної смоли 
направляються на установку нітриденітри-
фікації для очистки;

- для очистки виробничих стічних вод 
передбачено вузол десорбції і гідролізу, 
який забезпечує можливість використан-
ня очищених стічних вод у технологічному 
процесі і в якості живильної води для котлів 
котельного цеху;

- поверхневі води з усього майданчика 
цеху збираються у відстійниках споруд зли-
вової каналізації.

В частині поводження з відходами:
- відпрацьоване масло збирається і від-

правляється на регенерацію;
- відпрацьований каталізатор установки 

випалювання горючих домішок з діоксиду 
вуглецю один раз на 5 років направляється 
в спеціалізовану організацію, яка має відпо-
відну ліцензію;

- відпрацьований декаліт з установки 
фільтрації розчину карбаміду передається 
по договору іншим споживачам;

- відпрацьований алюмогель викорис-
товується для підсипки доріг на території 
підприємства або передається іншим влас-
никам.

Запобігання аварійним ситуаціям
Основними небезпечними факторами 

під час експлуатації агрегату карбаміду є:
- перевищення гранично допустимих 

концентрацій аміаку в робочій зоні та в ат-
мосферному повітрі;

- перевищення робочого тиску або робо-
чої температури;

- перевищення подачі робочого середо-
вища в трубний або в міжтрубний простір 
технологічного устаткування.

Для виключення можливості виникнен-
ня та розвитку аварійних ситуацій і пожеж 
передбачено ряд організаційних та техноло-
гічних заходів:

- дистанційне відключення аварійних 
блоків;

- оперативний дренаж аміаковмісних се-
редовищ з аварійного устаткування;

- швидке скидання тиску в аварійних 
блоках за рахунок подачі аміаковмісних га-
зоподібних середовищ  в систему абсорбції 
за допомогою дистанційно або автоматично 
керованої арматури;

- застосування пилогазоочисних при-
строїв;

- постійний контроль за справністю 
технологічного устаткування і установок, 
будівельних конструкцій, інженерних ко-
мунікацій, засобів пожежної сигналізації та 
пожежогасіння тощо.

Речовина
Сумарний викид, т/рік Зменшення (-) або 

збільшення (+) 
викидів, т/рік

До реконструкції Після реконструкції

Аміак 532,70814 335,8721 - 196,837
Карбамід 282,274 185,9535 - 96,3205
Формальдегід 0,0135 0,015 + 0,0015
Разом 814,9956 521,8406 - 293,155                                           
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Комплексна оцінка впливів планованої ді-
яльності на навколишнє середовище

Планована діяльність з реконструкції 
агрегату карбаміду цеху М-6 із збільшенням 
його потужності не змінює існуючого ста-
ну в частині видів впливів на навколишнє 
природне середовище, а саме, повітряне і 
водне середовище, а також в частині повод-
ження з твердими і рідкими відходами та 
не пов’язана з додатковими викидами в ат-
мосферне повітря, скиданням неочищених 
стічних вод у водні об’єкти та додатковим 
утворенням значної кількості промислових 
відходів. 

Проектом передбачаються всі необхідні 
заходи для забезпечення безпечних умов 
праці обслуговуючого персоналу і запо-

бігання виникненню аварійних ситуацій, 
економію енергоресурсів та захист навко-
лишнього середовища від негативних впли-
вів планованої діяльності. Запропоновані 
проектом технологічні рішення відповіда-
ють вимогам діючих норм та правил.

В цілому прийняті технологічні рішен-
ня забезпечують нормативний стан навко-
лишнього середовища в районі розміщення 
об’єкта. Екологічний ризик від впливу ви-
кидів підприємства на здоров’я населення 
зменшується за рахунок зменшення вики-
дів в атмосферу від цеху М-6. 

Зобов’язання Замовника і Виконавця про-
екту 

Замовник зобов’язується під час експлу-
атації даного об’єкта впроваджувати перед-

бачені проектом природоохоронні заходи 
в частині захисту атмосферного повітря, 
водного середовища та поводження з від-
ходами в суворій відповідності з вимогами 
норм, стандартів, правил і директивних до-
кументів у галузі охорони навколишнього 
середовища. 

Контроль якості атмосферного повітря, 
контроль викидів з джерел забруднення та 
контроль якості стічних вод передбачається 
здійснювати силами відповідних спеціалі-
зованих підрозділів ПАТ «АЗОТ».

Виконавець проекту бере на себе 
зобов’язання (за необхідності) доповнюва-
ти проектну документацію з урахуванням 
зауважень та пропозицій, які можуть виник-
нути в процесі її погодження та експертизи.

Хімія потребує точності, тож всі етапи технологічного процесу у виробничих цехах Черкаського ПАТ «АЗОТ» 
OSTCHEM ретельно контролюється лабораторіями централізованого відділу технічного контролю, яких на підпри-
ємстві 12-ть. Загалом же у відділі трудяться 150 працівників, з яких більше 90 відсотків жінок.

Усе виробництво на «Азоті»
ПІД КОНТРОЛЕМ ЦВТК

ції. Для цеху М-5 – це азотна 
кислота, яка є напівфабрика-
том для виготовлення аміачної 
селітри.  Якщо концентрація 
кислоти буде нижчою ніж 57%, 
це може погіршити якість кін-
цевого продукту. Щоправда, 
як стверджують у лабораторії, 
такого у звичайному режи-
мі роботи цеху практично не 
трапляється. Під ретельним 
контролем лаборантів також 
вміст шкідливих речовин у ви-
кидах цеху.

– При цеху М-5 у дві зміни 
працюють вісім лаборантів. За 
зміну в звичайному режимі ро-
боти виконується близько 60 
вимірювань різної складності. 
Якщо ведуться ремонтні чи 
пусконалагоджувальні роботи, 
звичайно, кількість дослід-

жень збільшується, – розпові-
дає старший хімік цієї дільниці 
ЦВТК Наталія Герасименко. 
– Лабораторія має атестацію 
із контролю газонебезпечних 
та вогневих робіт, готової про-
дукції, викидів, ведення техно-
логічного процесу. 

У відділі технічного контро-
лю Черкаського «Азоту» Ната-
лія Григорівна трудиться вже 45 
років. Спочатку вона працюва-
ла у відділі вхідного контролю 
сировини та готового продук-
ту, потім 15 років – на вироб-
ництві капролактаму. У 2007-
му очолила лабораторію в цеху 
М-9, а в 2008 році також і цеху 
М-5. Тож нині керує відразу 
двома цими дільницями. 

Лабораторія в цеху М-5 
може похвалитися досвідчени-
ми спеціалістами. Так, Ольга 
Дядюшко  працює в лабораторії 

з 1976 року, 33 роки трудового 
стажу на «Азоті» має і Надія 
Спинка. З юності закохані в 
хімію, вони із задоволенням 
передають свій досвід моло-
дому поколінню, адже ви-
моги до роботи в лабораторії 
дуже високі. Вже зарекомен-
дували себе як сумлінні та 
грамотні фахівці молоді спе-
ціалісти Наталія Камінська та 
Олена Лавриненко. Нині про-
ходить атестацію на здобуття 
IV розряду стажер Діана Запо-
рожець.  

– Лабораторії контролю 
цехів М-5 та М-9, які очолює 
Наталія Григорівна, завжди 
демонструють злагоджену 
та  якісну роботу, – зазначив 
начальник ЦВТК Юрій Горді-
єнко. – Чималу роль в цьому 
відіграють вміння працювати 
однією дружною командою 
та  великий досвід роботи ве-
теранів виробництва.

ЦВТК відповідає не лише 
за якість продукції, а й за пра-
вильність її пакування та від-
вантаження. Зважаючи на те, 
що нині ПАТ «АЗОТ» працює 
на повну потужність та ак-
тивно відвантажує продукцію 
аграріям, перед колективом 
відділу стоять непрості зав-
дання. Та він справляється з 
ними на відмінно, вносячи 
свою лепту в загальну справу 
– забезпечення країни якіс-
ними міндобривами.

Наталія Бакалова,
фото автора

Минулого тижня ми заві-
тали до дружного та профе-
сійного колективу лаборантів, 
які «тримають руку на пульсі» 
цеху з виробництва некон-
центрованої азотної кислоти 
М-5. Традиційно, історія цієї 
лабораторії починається з іс-
торії цеху, адже щоб пустити 
виробництво, потрібно точно 
знати чимало важливих по-
казників таких як концент-
рація кисню, склад електро-
літу, вміст оксидів і хлоридів 
у воді, яка надходить на ви-
робництво, тощо. Від цього 
залежить наскільки успішно 
пройде пуск та вихід цеху на 
технологічний режим. 

Ну і, звичайно, величезне 
значення має постійний конт-
роль за якістю готової продук-

На фото (зліва направо): О.М.Дядюшко, Д.О.Запорожець,
Н.С.Камінська, Н.І.Спинка, О.М.Лавриненко, Н.Г.Герасименко

Юрій Гаврилович Гордієнко
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соціальна сфера

Побачив світ «Поетичний збірник працівників Азоту», який вперше зібрав під однією обкладинкою майстрів римова-
ного слова хімічного підприємства – Черкаського «Азоту».

ПОЕЗІЯ ДУШІ І СЕРЦЯ
ПРАЦІВНИКІВ «АЗОТУ»

Бог наділив азотівських 
авторів особливим талантом 
тонкого сприйняття світу, на-
низавши їхні слова-перлини 
на твори, сповнені глибинним 
змістом, ліричним романтиз-
мом, ємкою алегорією  та  фі-
лософією буття.

Як стверджують самі авто-
ри, осягнення поетичних вершин 
для них є справжнім «бальзамом 
на душу». Більше того, творчий 
підхід до тієї чи іншої події до-
помагає їм і в професії. 

– У такому книжковому 
форматі моя творчість пред-
ставлена вперше і я безмежно 
вдячна керівництву підпри-
ємства за фінансову можли-
вість видання цього збірника, 
– радіє книзі інженер-технолог 
виробничого відділу Наталія 
Мельник.

Цю радість поділяють й інші 
автори, представлені в книзі. 
Зокрема, начальник дільниці 
оперативної служби цеху елект-

ропостачання Жанна Євсєєва; 
старший майстер зміни цеху К-5 
Володимир Ковальчук; ветеран 
праці ПАТ «АЗОТ» Євгенія До-

сужа;  начальник відділу техніч-
ного нагляду Микола Калнибо-
лотчук; соціальний працівник 
ПАТ «АЗОТ», лауреат премії 
імені Василя Симоненка, член 
національної Спілки письмен-
ників України Ігор Забудський 
та інші. 

Гадаємо, що їхні вражен-
ня, емоції, почуття, які вони 
винесли на  поетичний терен 
читацького загалу, надовго 
залишаться в пам’яті шану-
вальників слова. Адже у цей 
драматичний для рідної Укра-
їни період всі ми, як ніколи, 
потребуємо цілковитої гармо-
нії з довколишнім світом, тієї, 
яка  давала б нам віру в мирне 
завтра. А слово – це велика 
сила!

Ніна Гошуренко,
фото Максима Батира

Одна з авторів колективного збірника Наталія Мельник

Юні митці готуються до нових конкурсів і виставок

Кращі витвори юних май-
стрів вже стали частиною «га-
лереї» Центру. Окремі з них 
здобули титул та визнання і від 
поціновувачів мистецтва. Ро-
боти Ольги Ніколаєнко, Олек-

сандри Шестопалової, Тетяни 
Мурзи та Галини Резніченко 
неодноразово виборювали при-
зові місця на творчих конкурсах.

Максим Батир

Заняття проходитимуть 
один раз на тиждень. Розвива-
ти художні здібності дітям до-
помагатиме дизайнер Марина 
Юсупова. Зокрема вона планує 
навчити їх різним технікам – 
декупаж, кракелюр, скрапбу-
кінг та ін.

– Через зображальне мис-
тецтво діти вчаться бачити кра-
су й добро в навколишньому 
світі. Правильно спрямувати 
їх, викликати інтерес чи навіть 
фанатизм завжди зможе пе-
дагог. Марина досвідчений та 
ідейний фахівець – справжній 
майстер своєї справи. До того 
ж, вона працюватиме у нас на 
волонтерських засадах, – за-
значає директор ЦДТ Людмила 
Дивнич. – Ми й раніше малю-
вали з дітьми, створювали різ-
номанітні художні композиції. 
Однак тепер будемо робити це 
на більш професійному рівні.

Вихованці Центру дитячої творчості ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM займатимуться професійно 
не лише вокалом та хореографією. Відтепер вони можуть реалізувати свій творчий по-
тенціал ще й на заняттях у студії дизайну «Колібрі».

У Центрі дитячої творчості 
відкрилася студія дизайну

Оновити актову залу Чер-
каській школі №2 допомогли 
працівники ремонтно-буді-
вельного цеху ПАТ «АЗОТ».

Ремонт у школі викону-
вала бригада Миколи Лебе-
дя, яка спеціалізується на 
оздоблювальних роботах. 
Муляри Любов Любарська та 
Лариса Пчелінова поштука-
турили стіни та пофарбували 
їх спеціальною декоратив-
ною фарбою.

– Незважаючи на скрутну 
ситуацію в країні, підприєм-
ство продовжує підтриму-
вати підшефні школи, – за-
значила куратор ЗОШ №2 
від ПАТ «АЗОТ» Ольга Усова. 
– На Свято Миколая «Азот» 
подарував оргтехніку для 2-Б 
класу. З початку цього року 
допоміг з випуском шкільної 
газети та ремонтом актової 
зали.

Наталія Бакалова

Благоустрій

Ремонт для 
підшефної 

школи
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Волонтерська група ПАТ «АЗОТ» «Україна понад усе» продовжує активну роботу із забезпечення бійців АТО. Дізнаю-
чись про потреби наших захисників, вони оперативно реагують на них, купуючи  все нобхідне – від молотків та сокир 
до бензинових електрогенераторів.

ВОЛОНТЕРИ «АЗОТУ» 
ПРИДБАЛИ ДЛЯ АТО 
ДВА ЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОРИ

Так, 5 лютого до «Азоту» 
звернулися бійці 1 роти 1 ба-
тальйону 93-ї бригади, що ба-
зується в с. Піски Донецької 
області, з проханням надати їм 
бензиновий генератор. За кілька 
днів генератор уже було пере-
дано волонтерам для доставки 
в зону АТО.  

Як розповів керівник волон-
терської групи «Україна понад 
усе» Костянтин Ткаченко, для 

93-ї бригади було придбано 
бензиновий генератор Stern 
GY-3000A австрійського ви-
робництва, який вважається 
однією з найбільш практичних 
та затребуваних у побутових 
умовах моделей. Коштує він 4 
тисячі гривеь. Генератор мож-
на використовувати як єдине 
джерело енергії в тих місцях, 
де її немає, а потужності цього 
доволі невеликого за розміром 
агрегату цілком достатньо для 
живлення електроприладів у 
будинку, квартирі чи забезпе-
чення електроенергією неве-
ликого магазину.  

Днями волонтери «Азоту» 
придбали за 9950 гривень ще 
один генератор потужністю 5 
кВт для 81-ї аеромобільної бри-
гади «Кіборги», що дислокуєть-
ся в с. Костянтинівка Донецької 
області. А на прохання 30-ї 
окремої механізованої бри-
гади, яка вирушає в АТО, на-
шими волонтерами було заку-
плено госпінвентар: молотки, 
сокири, кирки, ключі тощо. 

Продовжують азотівці та-
кож забезпечувати воїнів АТО 
костюмами «Горка». Загалом 
вже придбано 13 таких водо- та 
вітронепроникних комплектів. 
Крім того, волонтерська гру-
па «Україна понад усе» спіль-
но з цехом А-5 придбали три

біноклі вартістю 6 тис. грн. – 
два 16-кратного приближення 
та один 30-кратного прибли-
ження. Волонтери передали 
їх колишньому працівникові 
цеху А-5, який нині є бійцем 
батальйону «Донбас».

Забезпечували працівники 
«Азоту» військових і електрон-
ною технікою для підтримання 
зв’язку та комунікацій. Так, для 
24-го окремого штурмового ба-
тальйону «Айдар» було придба-
но планшет, модем, точку сте-
ження, телефон та навігатор.

На початку лютого вироб-
ничники передали в зону АТО 
чергову партію гуманітарної 

допомоги. Теплий одяг, підшо-
ломники, валянці, медикамен-
ти, продукти харчування й по-
суд від ПАТ «АЗОТ» бійцям на 
передову повіз Чигиринський 
капелан протоієрей Василь 
Циріль, який вже не вперше 
вирушає на Схід.

– Довезти все, що тут на-
збирають волонтери, не так 
просто. На блокпостах пере-
віряють і документи, і вантаж. 
Так само не завжди безпечна 
дорога. Однак треба концент-
руватися на іншому, адже 
хлопці чекають на кожну ма-
шину, – розповідає отець Ва-
силь. – Гуманітарну допомогу 
ми відвеземо в Маріуполь. Там 
у храмі святителя Петра Моги-
ли збирають речі й продукти, 
які надходять з усіх куточків 
України. Священики потім 
відвозять все це на передову та 
блокпости.

Станом на сьогодні праців-
никами Черкаського «Азоту» 
для допомоги в АТО зібрано 318 
тисяч гривень. Волонтери дяку-
ють усім колегам, які надають 
допомогу для АТО, за патріо-
тизм, доброту, небайдужість до 
наших захисників та України у 
цей складний і відповідальний 
для країни час.

Наталія Бакалова, 
Максим Батир, фото авторів

«Азотівці» передали генератор волонтерам «Самооборони»

На фото (зліва направо): Д.Самуйлик, отець Василь, К.Ткаченко

Протягом двох тижнів у 
структурних підрозділах ПАТ 
«АЗОТ» OSTCHEM прохо-
дили збори, учасники яких 
підбивали підсумки виконан-
ня Колективного договору 
за 2014 рік та обговорювали 
пропозиції до проекту Колдо-
говору на 2015-й. 

Реалізація виробничих та 
соціальних програм були для 
колективу хіміків головними 
завданнями у 2014 році. Ці 
ж аспекти діяльності пріо-
ритетними залишаються і в 
2015-му році. Детальніше на 
цих та інших питаннях  ак-
центували увагу начальники 
структурних підрозділів та 
голови цехових комітетів, 
звітуючи перед працівника-
ми про впровадження  низки 
заходів та соціальних проек-
тів, спрямованих на поліп-
шення умов праці, створен-
ня безпечного виробничого 
середовища, зниження рівня 
захворюваності, оздоров-
лення тощо.  

Загальна конференція 
трудового колективу за попе-
редніми даними відбудеться в 
березні.

Власн. інформ.

Профспілка

Хіміки 
обговорюють 

Колдоговір-2015
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Шановні друзі! «Азоту»

50
років

У рубриці до 50-річчя Черкаського «Азоту» ми продовжуємо публікувати розповіді про 
найбільш значимі як в історії підприємства, так і у ваших особистих долях роки – роки 
будівництва, розвитку і становлення.

Чекаємо ваших спогадів про незабутні моменти трудової діяльності. Також ви можете роз-
повісти про колег, з якими працювали поруч і які залишили помітний слід у вашій пам’яті. Адже 
найбільшим надбанням піввікової історії «Азоту» є людина праці.

Наближається історична для Черкаського «Азоту» дата 14 березня 2015 року – 50-річчя з дня одержання першої 
продукції – синтетичного аміаку. Пишу все в деталях, щоб усі, хто причетний до підприємства, знали і не забували його 
багаторічну славетну історію.

СПОГАДИ ВЕТЕРАНА:
Люди будували підприємство 
і творили його історію

У 1959  році керівництвом 
Радянського Союзу була прий-
нята постанова про розвиток 
хімічної промисловості з ви-
пуску мінеральних добрив. У 
Черкасах вирішили будувати за-
вод азотних добрив, який згодом 
став називатися хімкомбінатом. 
Його першу чергу розробляв 
Сєвєродонецький філіал Дер-
жавного інституту азотної про-
мисловості (ДІАП), головним 
інженером проекту була Есфіра 
Давидівна Монблат – неви-
сокого зросту, наполеглива, 
працелюбна і дуже грамотна 
жінка. З початку будівництва 
і до одержання продукції вона 

зранку й до ночі трудилася на 
об’єкті, вирішувала всі ключо-
ві питання з тоді вже призна-
ченим керівництвом. Зокрема, 
з директором Іваном Кирилови-
чем Білошапкою, головним ін-
женером Іваном Євтихійовичем 
Підмогильним, головним меха-
ніком Веніаміном Миколайови-
чем Назаровим, головним енер-
гетиком Віталієм Іларіоновичем 
Чибишевим, головним прила-
дистом Дмитром Федоровичем 
Бесєдіним. Хочу, щоб нинішні 
азотівці знали імена перших 
керівників підприємства, на 
чиї плечі випали нелегкі ви-
пробування.

У проект будівництва пер-
шої черги входило дві техно-
логічні нитки з випуску аміаку, 
25% аміачної води і добрив для 
сільського господарства. Для 
забезпечення їх виробітку вво-
дилися в експлуатацію  цехи: 
ремонтно-механічний, елект-
ропостачання, водопостачан-
ня і паропостачання, авто-
транспортний та залізничний; 
центральна лабораторія, меди-
ко-санітарна частина, створю-
валися різні служби та відділи, 
здійснювалася комплектація 
кадрів. Всю цю роботу органі-
зовували вище названі керів-
ники. Адже щоб запрацював 
увесь цей комплекс, необхідно 
було понад 600 профільних  спе-
ціалістів. Місто ж таких кадрів 
не мало. На допомогу прийшли 
споріднені підприємства Дніп-
родзержинська, Горлівки, Сє-
вєродонецька, Кемерово, Що-
кіно, Ангарська, Руставі та інші. 
Для фахівців, які приїхали «за 
викликом», у районі річково-
го порту були збудовані перші 
п’ятиповерхівки. Цей житло-
вий мікрорайон дістав краси-
ву назву черкаських «Черему-
шок». Тут отримали квартири 
не лише працівники хімкомбі-
нату, а й мешканці міста. 

Напружений 1964-й рік за-
кінчився і на початку 1965-го 
розпочалися пусконалагоджу-
вальні процеси в цехах. А це: 
промивка, продувка, перевірка 
на герметичність та міцність 
трубопроводів і ємкостей, за-
вантаження апаратів, «обкат-

ка» і наладка компресорного і 
насосного устаткування тощо. 
І нарешті в лютому були одер-
жані кисень та азот, вкрай 
потрібні для подальшого ви-
робництва. Майже місяць 
пройшов з того часу, як азот-
но-воднева суміш поступила в 
агрегат синтезу аміаку. Ще че-
рез п’ять діб у колоні був вста-
новлений каталізатор і відбу-
лося з’єднання азоту і водню. В 
ніч на 14 березня були отримані 
перші тонни аміаку, які відпові-
дали стандарту. 

Старше покоління тих часів 
добре пам’ятає сімейні пари, 
які зробили чималий внесок 
у будівництво, розвиток і ста-
новлення «Азоту». Це: Олексій 
і Антоніна Домнікови, Віктор 
і Інна Мовчан, Юрій і Галина 
Огіренки, Георгій і Катерина 
Туляєви, Анатолій і Валентина 

Підготовка для пуску аміачного виробництва 
відповідних спеціалістів – апаратників, машиністів 
компресорних установок та лаборантів, – було вкрай 
важливим завданням. Вирішити це питання допомог-
ла навчальна база технічного училища.

Петро Юхимович Плис
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Горбачови, Леонід і Людми-
ла Садовські, Юрій і Людмила 
Логінови, Євген і Лідія Лан-
тух, Олексій і Анфіса Гавриш, 
Павло і Ганна Коркоц, Юрій 
і Ганна Воробйови, Леонід і 
Леоніда Слись, Лев і Людмила 
Гельфанди, В’ячеслав і Марія 
Барсукови… Цей список мож-
на продовжувати. Усіх  їх я доб-
ре пам’ятаю (на жаль, багато 
хто відійшов у Вічність) і щиро 
вдячний за співпрацю та друж-
бу. Всі вони трудилися на благо 
рідного підприємства.

Детальніше зупинюся на 
іменах тих працівників, яким 
варто віддати шану. У свій час 
вони зробили все можливе, 
щоб підприємство досягло пів-
вікового виробничого ювілею. 

У їх числі: Панченков Во-
лодимир Михайлович – пер-
ший начальник цеху КВПіА, 
з 1969 по 1973 роки очолював 
інженерну службу підприєм-
ства. Керував процесом нала-
годження систем контролю й 
автоматизації в технологічних 
цехах. За його участі пускалися 
перші в Союзі великотоннажні 
агрегати з виробництва аміаку 
французької фірми «Енса» (цех 
А-3), цехи іонообмінних смол 
(І-1, І-3), карбаміду (М-1), 
азотної кислоти (М-5). Згодом 
його перевели працювати в 
«Союзазот», до якого входило 
понад 20 підприємств. Це він 
зобов’язав проектний інститут 
з виробництва капролактаму 
розробити екологічно-безпеч-
ний план заходів щодо пуску й 
експлуатації цього об’єкта на 
території Черкаського «Азоту». 

Сорокін Валентин Олек-
сандрович – приїхав із Берез-
никовського хімкомбінату на 
посаду заступника начальника 
аміачного виробництва з техно-
логії, через деякий час очолив 
це виробництво, а потім майже 
10 років перебував на найвищій 
керівній посаді підприємства. 
Всі свої знання, досвід і сили 
спрямовував на пуск нових ви-
робництв (цехи А-3, А-4, А-5, 
другої черги М-5, М-3а, М-4, 
ОПСВ тощо). За цей період 
була значно розширена соці-
альна сфера, почалося споруд-
ження ПК «Дружба народів». 
За пуск і освоєння велико-
тоннажних агрегатів аміачної 
селітри (цех М-3а) Валентин 
Олександрович отримав Дер-
жавну премію Кабінету Мі-
ністрів СРСР. Його дружина 
Євдокія Сергіївна працювала 
провідним інженером у вироб-
ничому відділі. Син Олександр 
Валентинович трудиться слю-
сарем КВПіА у цеху А-3. 

Груздєв Віктор Петрович 
до переведення на об’єднання 
працював майстром з ремонту 
поршневих компресорів на Ке-
меровському та Невиномисько-
му хімкомбінатах. На «Азоті» 
на посаді старшого майстра 
він продовжував підвищувати 
професійний рівень, а також 
ділився багатим досвідом із 
підлеглими. Крім виробничої 
діяльності  Віктор Петрович 
активно займався спортив-
ною роботою, організував 
«Туристичний клуб». Під його 
керівництвом туристи-люби-
телі підприємства і міста під-
корювали вершини гір Кавка-
зу, Середньої Азії, Алтаю… Він 

перший на Черкащині майстер 
спорту з туризму. 

Тяпугін Сергій Павлович мо-
лодим хлопцем розпочав трудову 
діяльність на Березниковському 
заводі, освоївши професію ма-
шиніста компресорів. У 1964 
році приїхав працювати на 
Черкаський хімкомбінат. Це 
він навчив на практиці профе-
сії машиніста перших випуск-
ників технічного училища. 

Мало хто знає, що у Сергія 
Павловича було велике захоп-
лення. Він малював картини 
з краєвидами Черкас, натюр-
морти, портрети. Був членом 
спілки художників України. 
Його роботи демонструвалися 
на багатьох виставках. Вдяч-

ний долі за роки співпраці з 
працелюбною, скромною Лю-
диною, яким був Сергій Пав-
лович. З його іменем пов’язана 
частина історії нашого підпри-
ємства. 

Галина Георгіївна та Федір 
Григорович Корнєєви до «Азоту» 
вже мали досвід роботи на Кеме-
ровському  та Руставському хім-
комбінатах. На підприємстві 
Галині Георгіївні запропонува-
ли посаду апаратника синтезу. 
Це вона та її колеги успішно 
провели пуск агрегатів синте-
зу аміаку і стали причетними 
до отримання першої продук-
ції. Особиста наполегливість 
допомогла Галині Георгіївні 

освоїти шість робочих місць і 
стати старшим апаратником. 
Навчалася сама, навчала і мо-
лоде кадрове поповнення. За 
багаторічну працю була на-
городжена знаком «Почесний 
хімік СРСР». 

Варто в цьому переліку роз-
повісти і про Івана Герасимо-
вича Холодняка. На «Азот» він 
приїхав із Сєвєродонецького 
хімкомбінату, де працював у 
газорятувальній службі. Фак-
тично з нуля створив анало-
гічну службу й на Черкаському 
підприємстві. Як грамотний 
керівник цього вкрай важли-
вого підрозділу організував 
газобезпечну роботу колекти-
ву бійців-рятувальників. На 

підприємстві трудилися його 
дружина Ніна Аристархівна та 
дочка Ольга (на жаль, покійні). 

Добрих слів заслуговують 
багато моїх колег – заступники 
начальників цехів з технології, 
з якими доводилося вирішува-
ти важливі виробничі питання. 
Не всі дожили до «золотого» 
ювілею «Азоту» і все ж: Григо-
рій Іванович Михальченко (цех 
А-2), Віктор Минович Теслен-
ко (цех А-3), Федір Григорович 
Корнєєв (цех А-4), Володимир 
Миколайович  Болдаєв (цех 
А-5), Костянтин Сергійович 
Покровський (цех М-1), Андрій 
Пилипович Смирний (цех М-3), 
Анатолій Олександрович Ка-

мінський (цех М-5), Станіслав 
Петрович Рубченко (цех М-4), 
В’ячеслав Юхимович Зак (цех 
І-1), Володимир Миколайович 
Яковлєв (виробництво ІОС),  
Микола Васильович Красиль-
ников (цех ХВО), Олександр 
Григорович Місюра (цех ОПСВ) 
та інші. 

Всім ветеранам праці, нині 
працюючим виробничникам, 
керівництву підприємства зичу 
плідних здобутків ще, принайм-
ні, на найближче півстоліття 
на благо рідного «Азоту», на 
благо рідної України!

Петро Плис, 
почесний ветеран праці  

ПАТ «АЗОТ»  

Ветерани пуску аміаку в 1965 році (1969 рік, фото з архіву)

Причетними до історичної події 14 березня 1965 року були працівники та «ітеерівці» тех-
нологічного циклу та допоміжних цехів. Особлива заслуга в цьому старших апаратників 
П.Корольової, С.Демиденка, Ю.Сичова, В.Овчаренка; апаратників Г.Корнєєвої, Р.Плис, 
М.Резолюти, Р.Радуцького, М.Іляшенка. Хороші навики в роботі набували молоді кадри ком-
бінату. Зокрема, С.Гіляровський став головним механіком, В.Бихов – директором заводу 
хімреактивів, В.Горбатко – директором Одеського припортового заводу та інші.
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’медицина, захист
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В Україні запровадження обов’язкового медичного страхування постійно відстрочу-
ється, проте все більше людей розуміють: у разі хвороби доведеться терміново шукати 
кошти й нерідко – досить великі. 

Страхова медицина.
ДОПОМОГА ТОДІ, 
КОЛИ ЦЕ ПОТРІБНО

Тому частина українців 
звертаються до компаній, що 
пропонують послуги з добро-
вільного медичного страхуван-
ня. Сьогодні їх надають близько 
30 страхових компаній. Як роз-
повіла начальник відділу медич-
ного та особистого страхування 
СК «Княжа» Наталія Мельник, 
фізична особа, яка страхуєть-
ся індивідуально, стикається 
з тим, що поліс коштуватиме 
набагато дорожче, ніж для кор-
поративних клієнтів. Причому, 
чим більша кількість людей 
буде застрахована, тим менши-
ми будуть внески. Наприклад, 

препарати страхова компанія 
замовляє в зручній для пацієн-
та аптеці.

Стаціонарна допомога. Гост-
рі захворювання, загострення 
хронічних захворювань, тер-
мінальні стани. Страхова ком-
панія організує стаціонарне 
лікування, обстеження, діаг-
ностичні та лабораторні дос-
лідження. Медикаменти мо-
жуть бути доставлені в палату, 
або організовано замовлення в 
найближчій аптеці.

Невідкладна та швидка до-
помога. В цей блок входять пос-
луги з виклику швидкої, про-

ведення діагностичних дос-
ліджень, надання первинної 
допомоги та використання ме-
дичних препаратів.

Страхова компанія спів-
працює з клініками, аптеками, 
лабораторіями. Тому процес 
обстеження та лікування про-
ходить злагоджено, без черг, 
затримок та бюрократичних 
зволікань. 

Більше про добровільне 
медичне страхування можна 
дізнатися за телефонами СК 
«Княжа»: (0472) 56-14-70(07), 
097-42-36-700, 063-744-71-34.

Власн. інформ.

якщо страхується 400 осіб, вар-
тість економ пакету послуг скла-
датиме 125 грн. на місяць, якщо 
4 тис. осіб – всього 62 грн.  

Існує багато програм ме-
дичного страхування. Програ-
му можна вибрати, обговорив-
ши наповнення в колективі та 
врахувавши побажання всіх, 
хто виявив бажання застраху-
ватися. Економ варіант може 
мати таке наповнення: 

Амбулаторно-поліклінічна 
допомога. Сюди входять кон-
сультації вузьких спеціалістів, 
лабораторні дослідження, об-
стеження. Призначені лікарем 

1 ДПРЗ Управління ДСНС у Черкаській області інформує
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Пам’ятник Т.Шевченку, встановлений на Андріївському узвозі

синами – Софійському та Ми-
хайлівському соборах. «И ти-
хий Днепр в себе изображает 
ивы, что густо по брегам его 
растут», – писав Ломоносов у 
спогадах про Київ.

Марко Вовчок… Так підпи-
сувала свої твори талановита 
письменниця Марія Олександ-
рівна Вілінська-Маркович. 
Киянам і гостям столиці добре 
відома меморіальна дошка з 
чудовим барельєфом письмен-
ниці, встановлена на фасаді 
колишнього монастирського 
готелю (вул. Трьохсвятитель-
ська, 4). Саме тут на схилі віку 

трудно знайти і по всій Євро-
пі». Перші кроки його київ-
ського життя пройшли в бу-
динку на Ярославовім Валу, 31. 
З 1899 по 1909 рр. письменник 
мешкав у маленькому флігелі 
по вулиці Пушкінській,19. У 
роки громадянської війни, він 
уже літня людина проживав у 
Дехтерівському провулку, 8.

У 1834 році Михайло Ломо-
носов, навчаючись в Києво-Мо-
гилянській академії, ретельно 
досліджував способи й техніку 
викладення мозаїк в архітектур-
них скарбницях Старого міста, 
побудованих Ярославом і його 

Переглядаючи свій турис-
тичний записничок, запрошую і 
вас, шановні читачі, прогуляти-
ся вулицями Шевченківського 
району столиці, який надзви-
чайно багатий на місця, якими 
десятки, сотні років тому ходи-
ли майстри пера, де жили літе-
ратори і звідки вирушали в світ 
їхні перші книжки. 

Тарас Шевченко закохав-
ся в Київ, коли приїхав сюди 
у червні 1843 року після виз-
волення з кріпацтва. З іменем 
великого поета пов’язано чи-
мало київських адрес. Одна з 
центральних магістралей міста 
– бульвар Тараса Шевченка, 

що бере початок від Бессараб-
ської площі, названа на честь 
Кобзаря. А від Майдану Неза-
лежності до Михайлівського 
провулку пролягає провулок 
Тараса Шевченка. У 1846-му 
на початку 1847 рр. у будинку 
чиновника Житницького (бу-
динок №8-а) у мансарді було 
помешкання і художня майс-
терня Т.Шевченка. У 1928 році 
тут відкрито Літературно-мемо-
ріальний будинок-музей Тараса 
Шевченка, який діє й по сьо-
годні. На подвір’ї встановлено 
бронзове погруддя поета, а на 
фасаді – меморіальну дошку з 
барельєфним портретом. 

Київ дуже приваблював й 
Івана Нечуя-Левицького. Вра-
ження про місто знайшли своє 
відображення в багатьох його 
творах. Першокласний пейза-
жист залишив неперевершені 
описові картини Києва, який він 
так любив.  Уже сивочолим ді-
дусем багато років поспіль він 
щоденно прямував від своєї 
садиби з пасікою і ставком, що 
знаходилася  біля нинішньої 
станції метро «Театральна», 
Володимирською вулицею до 
Володимирської гірки. Зача-
рований краєвидом, у захваті
говорив: «Яка пишна ця ши-
рока картина! Кращої од неї 

туристичні маршрути
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зупинилася Марко Вовчок під 
час свого останнього приїзду 
до Києва. Про панорами Во-
лодимирської гірки писала: 
«Які ж округи, скелі та шпилі! 
Дніпро проривається, розбива-
ючи кручі між них, і грючить 
по камінню й високо прускає, 
перелітаючи через них…».

«Хрещатицьким парижани-
ном» назвав Євген Євтушенко 
поета, прозаїка, журналіста 
і публіциста Іллю Еренбурга, 
який народився «… в Києві на 
горбатій вулиці. Тоді її звали 
Інститутською». Його життя 
проходило, здебільшого, у двох 
містах – Парижі і Москві. Але 

він ніколи не забував про свою 
малу батьківщину – Київ.

Корінним киянином був і 
Михайло Булгаков. Майстер 
і народився в Києві, і виріс тут 
(на Андріївському узвозі, 13). 
У приміщенні «жовтого» кор-
пусу Київського університету 
по бульвару Шевченка,14 (ко-
лишній Бібіковський бульвар) 
містилася Перша чоловіча гім-
назія, в якій навчався Михайло 
Булгаков. Згодом він навчався 
на медичному факультеті наз-
ваного університету (вул. Во-
лодимирська, 60). У Лікарні 
швидкої допомоги  (вул. Рей-
тарська, 22) талановитий лікар 
приймав хворих. Серед 9-ти 
київських адрес, за якими меш-
кала сім’я Булгакових, у Шев-
ченківському районі найвідоміші 
три: Кудрявський провулок, 9 та 
10, Вахтерівський провулок, 4.

Свого часу в столиці Украї-
ни проживали Микола Лесков, 
Олександр Пушкін, Микола Го-
голь, Анна Ахматова, Лев Толс-
той, Олександр Вертинський, 
Борис Пастернак… Їхні імена 
увійшли в історію Києва.

Ніна Гошуренко

Столиця України Київ – одне з найдавніших слов’янських міст. І практично немає жод-
ної важливої віхової події, учасниками якої б не були прозаїки та поети. Тому недарма 
пам’ятками історії тут визнано багато будинків, вулиць, парків, пов’язаних із творчістю 
чи громадською діяльністю письменників.

Будинок М.Булгакова (Андріївський узвіз, 13)

Подорож літературнимиПодорож літературними  
МІСЦЯМИ КИЄВАМІСЦЯМИ КИЄВА
(Частина II)(Частина II)

Меморіальна дошка М.Вовчок
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СВАТАННЯ НА ГОНЧАРІВЦІ – неділя (початок о 17 год.)
(Музична комедія на 2 дії Григорія Квітки-Основ’яненка. Тривалість 2 год.) 

УЧАСТЬ ТЕАТРУ В МІЖНАРОДНОМУ 
ТЕАТРАЛЬНОМУ ФЕСТИВАЛІ  м. САН-ПАУЛУ (БРАЗИЛІЯ)
ВОЙЦЕК – Андрій Жолдак, Георг Бюхнер. Реальні сцени на 2 дії

КОНЦЕРТ ЗА УЧАСТЮ СОЛІСТІВ ТЕАТРУ ТА ОРКЕСТРУ 
ПРИСВЯТА КОБЗАРЕВІ – понеділок (початок о 17 год., вхід вільний)
            середа (початок о 18 год. 30 хв.)
(Тривалість концерту 1 год. 15 хв.)

 ЗА ДВОМА ЗАЙЦЯМИ – неділя (початок о 17 год.)
(Комедія на 2 дії Михайла Старицького. Тривалість вистави 2 год. 15 хв.) 

СЕРЕД ГРОМУ І ТИШІ – середа (початок о 18 год. 30 хв.)
(Документальна історія Сергія Проскурні. Тривалість вистави 1 год. 30 хв.)

звідусіль

14

Народилися такі особистості: 
Джовані Боккаччо – видатний італійський письменник і поет епохи Відроджен-

ня; Іван Липа – український письменник, громадський діяч. Співзасновник таєм-
ного товариства «Братство тарасівців», яке ставило своїм завданням поширення ідей 
Т.Шевченка. Працював лікарем на Херсонщині, у Полтаві, Одесі. 1917 рік – україн-
ський комісар Одеси, 1919-й – міністр віросповідань УНР; Тетяна Яблонська –  на-
родний художник СРСР і України, живописець, Герой України (2001); Мішель Легран 
– композитор, джазовий піаніст і диригент, творець музики до кінофільмів, один з 
авторів кіномюзиклу «Шербурзькі парасольки»;  Володимир Горянський – український 
актор, телеведучий, Народний артист України.

* Національне свято Естонії – День незалежності.
* День святого Власа – українське свято на честь святого мученика Власа, 

покровителя худоби.

Цей день в історії позначений такими подіями: 
1881 рік. Розпочалося спорудження Панамського каналу.
1887 рік. Париж і Брюссель стали першими столицями держав, які були з’єднані 

телефонним зв’язком.
1938 рік. В Арлінгтоні (США) вперше вироблений нейлон, який спочатку вико-

ристовувався виключно для виробництва зубних щіток.
1941 рік. Введений в дію Краматорський завод важкого машинобудування.
1986 рік. Випущений 250-тисячний автомобіль «Запорожець».
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

ЛЮТОГО
Радимо приготувати

Необхідно: чотири середні картоп-
лини, 6 яєць, 250 г крабових паличок, 
твердий сир, майонез.

Приготування: відваріть картоплини 
та разом із яйцями і крабовими палич-
ками натріть на дрібній тертці. Залийте 
майонезом та добре перемішайте. Сир 
також натріть на дрібній тертці, але в 
окремий посуд.

З отриманої маси зробіть невеличкі 
кульки діаметром приблизно 3 см і об-
качайте їх у сирі. Викладіть кульки на 
блюдо й поставте в холодильник для 
охолодження.

Легко і дуже смачно!

Інна Литвин, м. Черкаси

«Райська насолода»

Іменини у Всеволода, Дмитра та Федора.

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

Мудрі казки для дітей та дорослих:

1

9

11

15

18
ЗОЛОТЕ КУРЧА
неділя (початок о 12 год.)

(Музична казка Володимира Орлова)
ПОПЕЛЮШКА
неділя (початок о 12 год.)

(Музична казка І.Петрова та І.Берлянд)

15

1

7-9

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

ПІСКУНА Олександра Васильовича – 
водія автотранспортного цеху із 55-річ-
чям.

РЕВУ Віталія Петровича – електромон-
тера цеху електропостачання із 45-річчям.

МОЛОЖАВОГО Олександра Михай-
ловича – водія автотранспортного цеху із 
60-річчям.

ВЕДУЛУ Арсентія Миколайовича – слю-
саря-ремонтника цеху М-2 із 25-річчям.

КАНІВЦЯ Ігоря Миколайовича – водія 
автотранспортного цеху  із 40-річчям.

КИКОТЯ Юрія Олександровича – слю-
саря-ремонтника УКР із 45-річчям.

ХАРЧЕНКА Олега Петровича – електро-
монтера котельного цеху із 60-річчям.

ОЛІЦЬКОГО Віталія Валерійовича – 
слюсаря-ремонтника управління капі-
тальних ремонтів із 30-річчям.

СЕМЧЕНКО Анну Михайлівну – лабо-
ранта хімічного аналізу централізованого 
відділу технічного контролю із 50-річчям.

РАХУБУ Миколу Валерійовича – водія 
автотранспортного цеху із 30-річчям.

КОЛЕСНИКА Юрія Васильовича – слю-
саря-ремонтника управління капітальних 
ремонтів із 30-річчям.

БУГАЯ Володимира Андрійовича – слю-
саря-ремонтника управління капітальних 
ремонтів із 50-річчям.

ДУДКОВА Віталія В’ячеславовича – 
майстра цеху контрольно-вимірювальних 
приладів і автоматики із 35-річчям.

БОЛЬБАТЕНКА Віталія Вікторовича – 
слюсаря-ремонтника цеху хімводоочи-
щення із 50-річчям.

СУШКА Олексія Миколайовича – водія 
автотранспортного цеху із 65-річчям.

ЩЕРБИНУ Володимира Івановича – 
слюсаря-ремонтника управління капі-
тальних ремонтів із 65-річчям.

ЗЕЛЕНЬКА Володимира Олексійовича – 
електромонтера цеху К-6 із 25-річчям.

ДЖИГАЛА Анатолія Васильовича – слю-
саря з ремонту автомобілів автотранс-
портного цеху із 60-річчям.

ПОНОМАРЕНКО Олену Іванівну – апа-
ратника хімводоочищення цеху ХВО із 
45-річчям.

КРАВЧЕНКА Миколу Миколайовича – 
майстра ЦЦР із 35-річчям.

КАРМАЗІНА Олександра Миколайовича 
– електромонтера цеху М-2 із 40-річчям.

ОВДІЯ Віктора Олександровича – апа-
ратника підготовки сировини цеху М-6 із 
45-річчям.

СМЕТАНКА Анатолія Юрійовича – май-
стра з ремонту технологічного обладнання 
цеху М-2 із 40-річчям. 

ЕНТЕЛЬ Юлію Олександрівну – озеле-
нювача ЦГД із 30-річчям.

ЛИТВИНА Андрія Федоровича – апарат-
ника ізомеризації цеху К-1 із 35-річчям.

ПОЗИГУН Ірину Миколаївну – лабо-
ранта хімічного аналізу централізованого 
відділу технічного контролю із 40-річчям.

ЧАЙКОВСЬКОГО Олександра Петрови-
ча – машиніста компресорних установок 
цеху А-3 із 60-річчям.

З ювілеєм!

Нехай доля дарує вам лише мирні дні, осяяні сонячними променями, а май-
бутнє принесе багато щасливих літ, сповнених вічним потоком здоров’я, 
радості, добра і надії!

Трудову діяльність на Черкаському 
«Азоті»,  зокрема в котельному цеху, Олег 
Петрович розпочав 17 січня 2000 року, 
тобто 15 років тому. За цей період заре-
комендував себе відповідальним, гра-
мотним фахівцем, достеменно знаючим 
свою справу. А ще він доброзичлива, по-
рядна, чуйна людина. І під цими словами 
підпишеться кожний співробітник нашого 
цеху. Олег Петрович настільки чутливий 
до проблем колег, що завжди радий при-
йти на допомогу. За такі цінності душі всі 
його щиро поважають. Він турботливий 
чоловік, тато і дідусь. Справжнього натх-
нення йому додає онучка, яку люблячий ді-
дусь просто обожнює. 

У кожної людини свої життєві закони 
і Олег Петрович  не виняток. У його ро-
зумінні  щастя – це добре зробити справу 
і радіти результату. Мова йде як про ви-
робничі завдання, так і суто домашні. 
Наш ювіляр є дбайливим господарем і 
багато уваги приділяє дачній ділянці. Тут 
він намагається створити затишний ку-
точок для комфортного відпочинку всієї 
родини. 

Шановний Олегу Петровичу! Щиро-
сердно вітаємо Вас із ювілеєм. Зичимо 
Вам земних благ, море радості і здоров’я, 
успіху і добробуту, а також найбільший 
океан щастя і любові. Хай ці почуття 
все життя гріють Ваше чуйне серце!

Колектив котельного цеху

У чотирнадцятий день лютого виповнилося почесних 60 років електро-
монтеру з ремонту та обслуговування електроустаткування котельного цеху 
Олегу Петровичу Харченку.

Земних благ і океан Земних благ і океан 
родинного щастя!родинного щастя!

Акції фонду милосердяАкції фонду милосердя

Визначні ювілеї працівників «Азоту»

Благодійсність

Олег Петрович Харченко

Обласний фонд милосердя і здоров’я, 
який очолює Лариса Лисенко, постійно 
опікується найменш захищеними катего-
ріями населення – малозабезпеченими та 
багатодітними сім’ями, одинокими преста-
рілими людьми, тяжкохворими. Нещодав-
но до них долучилися діти-переселенці 
та діти бійців АТО. Фонд допомагає їм 
продуктовими наборами, одягом, взут-
тям, солодощами. Ларису Іванівну та 
її волонтерів з вдячністю зустрічають в 

оселях, де допомога та тепле слово вкрай 
необхідні. Але, як говорить Лариса Іва-
нівна, без підтримки підприємств міста 
і області, зокрема ПАТ «АЗОТ» та його 
працівників, вона не змогла б виконува-
ти такі благодійні місії. 2-3 лютого цього 
року фонд передав підопічним обласної 
психлікарні 100 кг одягу, книжки-розма-
льовки, а дітям-переселенцям та дітям бій-
ців АТО – 150 кг одягу та солодощі.

Власн. інформ.



Романтика та подарунки 
НА ВАЛЕНТИНІВ ДЕНЬ
ДЛЯ ДІТЕЙ АЗОТІВЦІВ

Вихованці Центру дитячої творчості ПАТ «АЗОТ» традиційно організували до Дня святого Валентина флеш-
моб. П’ятихвилинне костюмоване дійство пройшло 14 лютого в торговельно-розважальному центрі «Любава».

– Постановкою цього номера ми по-
чали займатися відразу після новорічних 
свят. Графік репетицій розписали на мі-
сяць вперед. І не дарма ми так відпові-
дально до нього готувалися. На мою дум-
ку, це найкращий наш флешмоб. Він був 
дуже емоційним і чуттєвим. У деяких гля-
дачів композиція викликала щирі сльо-
зи радості, – зазначає директор Цент-
ру дитячої творчості Людмила Дивнич.

Виступ азотівців відкрив святкову 
програму присвячену Дню Святого Ва-

лентина, організовану торговим центром. 
Крім того, силами ЦДТ Черкаського 
«Азоту» тут було організовано майстер 
клас із оформлення подарунків від керів-
ника «Колібрі» (нового дизайнерського 
гуртка ЦДТ) Марини Юсупової. Всі охо-
чі учасники свята виготовляли власними 
руками скриньки, в які можна покласти 
невеличкий подарунок-валентинку. 

У торговельному центрі дуже тепло 
зустріли азотівців та запросили їх взяти 
участь і в святковій програмі до 8 Берез-

ня. Вже незабаром на сайті Черкаського 
«Азоту» можна буде переглянути відео-
ролик з флешмобу, який, до речі, відзня-
ло та змонтувало подружжя переселен-
ців з Луганська. Віктор та Ольга Віттелі 
професійно займаються зйомками та із 
власної ініціативи зробили такий пода-
рунок ЦДТ.

Не обійшовся Валентинів день і без 
подарунків. Усі учасники свята отрима-
ли коробки з цукерками. 

Максим Батир, Наталія Бакалова
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