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ʘʲˑ˓ʵˑ˲ ʹ˕˙˄˲!
ʆ˕ˆˇː˲˘˪ ˑʲˇ˘ʺ˔ˏ˲˦˲ ʵ˲˘ʲˑˑˮ ˄˲ ˖ʵ˲˘ˏˆː ˖ʵˮ˘˓ː ɪ˓˖ˊ˕ʺ˖˲ˑˑˮ ʒ˕ˆ˖˘˓ʵ˓ʶ˓ –
ʈʵˮ˘ˆː ɪʺˏˆˊ˓ʹˑʺː!

ɮ˓˕˓ʶ˲ ʵˆ˕˓ʴˑˆˣˑˆˊˆ!
ʙˆ˕˓˖ʺ˕ʹˑ˓ ʵ˲˘ʲ˰ː˓ ʵʲ˖ ˄˲ ˖ʵˮ˘˓ː ʹ˙ˠ˓ʵˑ˓˖˘˲
˲ ˑʲʹ˲˳ – ʈʵ˲˘ˏˆː ʒ˕ˆ˖˘˓ʵˆː ɪ˓˖ˊ˕ʺ˖˲ˑˑˮː!
Нехай у ці великодні дні добром та
ніжністю, любов’ю до ближнього
озвуться ваші душі, нехай щастя
та злагода увійдуть у кожну домівку.
Доброго вам здоров’я, Божих милостей,
мирного неба і безкінечних земних благ!
ʆ˕ʲʵˏ˲ˑˑˮ ˘˓ʵʲ˕ˆ˖˘ʵʲ. ʆ˕˓˟˖˔˲ˏˊ˓ʵˆˇ ˊ˓ː˲˘ʺ˘

У ці весняні дні серця людей наповнюються світлою пасхальною радістю. Це свято зміцнює віру в торжество миру, добра й
справедливості, символізує любов і злагоду.
Щиро бажаю, щоб ці весняні святкові
дні стали для всіх радісними, зігріли ваші
серця теплотою спілкування з рідними та
близькими, наповнили оселі взаєморозумінням та взаємоповагою.
Любові, здоров’я та миру.
Христос воскрес! Воістину воскрес!

ʅˏʺˊ˖ʲˑʹ˕ ʒʲˏ˲ˑ,
ɫʺˑʺ˕ʲˏ˪ˑˆˇ ʹˆ˕ʺˊ˘˓˕
OSTCHEM
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ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM
з початку року на 20%
збільшив обсяги реалізації
мінеральних добрив
Черкаський «Азот», що входить до холдингу OSTCHEM (об’єднує підприємства азотної хімії Group DF), в першому кварталі 2015 року на 20% збільшив обсяги реалізації виробленої продукції, порівняно з аналогічним періодом минулого
року. Найбільш активно аграрії закуповують аміачну селітру, карбамідо-аміачну суміш і карбамід.
– Як і раніше, пріоритетним для нас залишається внутрішній ринок. Ми продовжуємо стабільно працювати
в усіх виробничих напрямах
і виконувати свої договірні
зобов’язання перед вітчизняними сільгоспвиробниками.
Зараз надзвичайно важливо забезпечити аграрний комплекс
необхідними обсягами добрив,
адже ефективне проведення
весняної посівної кампанії –
гарантія продовольчого забезпечення країни, – говорить
Голова Правління ПАТ «АЗОТ»
Віталій Скляров.
За три місяці цього року
реалізація мінеральних добрив
у порівнянні з аналогічним
періодом 2014 року зросла на
20%. Попит на основні види
продукції, яку виробляє підприємство, є надзвичайно високим
і часом випереджає її виробіток.
– Якщо врахувати динаміку
обсягів продажів, то найбільший приріст у цьому році фіксуємо по карбаміду. З початку
року відвантажено вже 189 тис.
тонн цієї поживи, що на 49%
вище торішніх показників, –
зазначає комерційний директор
ПАТ «АЗОТ» Андрій Коваленко.
– Щоправда, дещо зменшився обсяг реалізації товарного
аміаку, але це не пов’язано з
кон’юнктурою ринку. Зазвичай безводний аміак аграрії
одразу вносять на поля, не зберігаючи його на складах, однак
через несприятливі погодні
умови порушилася ритмічність
цього процесу.
На сьогодні Черкаський
«Азот» залишається найбільшим виробником і постачальником аміачної селітри та
карбамідо-аміачної суміші на
вітчизняний ринок хімпрому.
Так, обсяги відвантаження амі-

ачної селітри збільшилися на
18%. Станом на початок квітня
реалізовано вже 246 тис. тонн
цих добрив. На 22% зріс і попит
на КАС.
– Наш цех продовжує працювати на максимальних показниках, напрацьовуючи щодоби 1500 тонн продукції. До
речі, на ринку сформувалася
нова тенденція. Зазвичай попит на КАС підвищувався навесні. Цього року ми почали
активно відвантажувати добрива ще в січні і в лютому, –
розповідає начальник цеху М-7
з виробництва рідких комплексних добрив Микола Скалько.
Все більшої популярності набуває фасований у біг-беги карбамід

Підприємство працює на 100-відсотковому навантаженні, щоб у повному обсязі
забезпечити українських аграріїв мінеральними добривами під час проведення
весняно-польової кампанії.
За три місяці цього року на
внутрішньому ринку було реалізовано 102 тис. тонн КАСу і попит на нього продовжує зростати. Такий ажіотаж пов’язаний
з прогресивністю цих добрив.
Вони не псуються і не втрачають своїх властивостей, швид-

ко засвоюються рослинами, не
містять нітратів, дозволяють
паралельно вносити інші добрива. Крім того, господарники почали будувати спеціальні
сховища для зберігання КАСу
та закупляти спеціальну техніку для його внесення в ґрунт.

Попит на карбамідо-аміачну суміш продовжує зростати

– Наразі ніяких передумов
для зниження темпів виробництва немає, оскільки добривами аграріїв забезпечує
тільки наше підприємство та
«Рівнеазот», – зауважує Віталій
Скляров. – Після завершення
посівної виробничі потужності
ми регулюватимемо пропорційно до поступового збільшення ринкового попиту на
нашу продукцію.
Утримувати свої виробничі
потужності на максимальному навантаженні Черкаському
«Азоту» дозволила успішна реалізація програми капітальних
ремонтів та проектів модернізації основних технологічних
цехів у минулому році. Загальний розмір інвестицій холдингу
OSTCHEM у розвиток підприємства склав майже 150 мільйонів гривень.
Максим Батир,
фото Наталії Бакалової
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Працівники цеху М-2
забезпечують стабільне
ВИРОБНИЦТВО КАРБАМІДУ

Злагоджено та професійно працює колектив цеху з виробництва карбаміду М-2 ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM, виробляючи
щодоби 1100 тонн цінного для сільгоспвиробників добрива. Весняна посівна в розпалі, тож цех активно відвантажує
продукцію споживачам.

Щоб подивитися як працюється виробничникам у такий
відповідальний період, ми завітали до цеху.
– Карбамід користується
незмінним попитом у сільгоспвиробників, адже має найбільший з усіх видів добрив вміст
азоту – 46 відсотків, – зазначив
заступник начальника цеху М-2
Дмитро Толмачов. – Увесь минулий рік і цього року ми працюємо на повну потужність,
виробляючи в місяць близько
33 тисяч тонн продукції.
Стабільну роботу цеху та
перевиконання планових показників забезпечує професійна
робота колективу цеху, знайомство з яким почали на центральному пульті управління.
Того дня на виробництві чергувала 4 зміна – наймолодша
в колективі, проте досвідчена
і професійна. Багато працівників – з династій хіміків, які
працювали, або й нині працюють на Черкаському «Азоті».
Начальник зміни Віталій Шевченко саме з такої родини. Його
батько Володимир Вікторович
вже багато років трудиться в
автотранспортному цеху, брат
Вадим працює апаратником з
виробництва карбаміду також
в цеху М-2.

Заступник начальника цеху
М-2 Дмитро Толмачов

Віталій Шевченко ще студентом проходив стажування
в М-2, тож закінчив навчання
в університеті, маючи 4 розряд апаратника абсорбції, та
прийшов на роботу до рідного
вже для нього цеху. Спочатку
працював апаратником випарювання карбаміду, потім старшим апаратником, а три роки
тому очолив зміну, коли йому
було лише 25-ть. Незважаючи на молодий вік, начальник
зміни користується повагою
та авторитетом у колективі за
професіоналізм та компетентність у будь-яких питаннях.

На фото (зліва направо): ст. апаратник В.Сємашко, апаратники
Н.Мотузенко, Д.Пілявський та начальник зміни В.Шевченко

Теж саме можна сказати і
про старшого апаратника зміни Віталія Сємашка – хіміка в
другому поколінні. Його мама
– Валентина Іванівна працює
апаратником на виробництві
карбаміду в цеху М-6, а тато
працював на «Азоті» машиністом насосних установок.
– Наша робота цікава та відповідальна, не схожа на поширені нині професії, пов’язані,
наприклад, з торгівлею, – зазначив Віталій. – Є можливість
застосовувати свої знання та
вміння, щоб виробити дійсно
якісну продукцію, яка потрібна
людям. Відчуваєш свою причетність до важливої справи.
У цеху кипить робота, апаратники заходять на ЦПУ, де
відображаються всі показники
та параметри ведення технологічного процесу, і знову повертаються на своє основне
робоче місце – виробничий
майданчик, де розташовані
апарати й трубопроводи з арматурою. Тож і ми відправляємося далі знайомитися з роботою цеху.
Як пояснив Дмитро Толмачов, починається процес виробництва карбаміду з подачі до
вузла синтезу вуглекислого газу
та рідкого аміаку, які повинні
мати необхідний тиск і температуру. Заходимо у відділення, де
за допомогою потужних компресорів вуглекислий газ нагнітається до тиску 148 кг/см3.
Тут саме чергували машиністи
компресорних установок Олег
Маврін та Іван Шнайдер. Олег
Володимирович лише нещодавно повернувся із зони АТО
після року військової служби.
У відділенні компресії також є
пульт управління, показники з
якого (тиск СО2, навантаження на турбіні тощо) машиністи
щогодини вносять до рапорту,
слідкують за справною роботою компресорів, не допускаючи їх перегріву та попереджаючи можливі неполадки.

Далі виробничий процес проходить у вузлі синтезу, в якому
утворюється розчин карбаміду. Після проходження вузлів
рециркуляції і випарювання
плав подається до грануляційної башти. Саме тут із плаву,
температура якого становить
136 – 140оС, утворюється гранульований карбамід. Кілька
років тому на виробництві було

Машиніст компресорних
установок Олег Маврін

встановлено новий гранулятор,
завдяки чому продукція цеху
М-2 має більш рівномірний
грануляційний склад. А це важливий показник для роботи
техніки при внесенні добрив у
грунт.
– Ми відвантажуємо продукцію і залізничним транспортом, і автомобільним, –
розповідає Дмитро Толмачов.
– Дедалі більшою популярністю користується продукція фасована у біг-беги.
Ознайомившись ще з процесами фасування та відвантаження продукції, закінчуємо нашу
подорож цехом та бажаємо його
колективу подальшої стабільної
і успішної роботи із забезпечення сільгоспвиробників якісним
черкаським карбамідом.
Наталія Бакалова,
фото автора
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ПОРТ «НИКА-ТЕРА»
ОТМЕЧЕН В ПРЕСТИЖНОМ
ОТРАСЛЕВОМ РЕЙТИНГЕ

Морской терминал «Ника-Тера» (ООО «МСП Ника-Тера» входит в Group DF) был отмечен в Национальном морском
рейтинге Украины сразу в двух номинациях. Порт получил памятный знак «Новый терминал» (за создание зернового
элеватора силосного типа вместимостью 170 тыс. тонн) и награду «Золотой причал» (за начало эксплуатации в коммерческих целях двух причалов общей длиной 551 метр).

Национальный морской рейтинг проводится с 2007 года издательством «Порты Украины»
и информационно-аналитическим центром «BlackSeaTrans»,
поддерживается профильным
министерством, наиболее влиятельными профильными ассоциациями.
Победители большинства
номинаций определяются по
результатам рейтингов, которые составляются на основе
показателей работы предприятий, а также на основании
опросов экспертов отрасли.
В этом году рейтинг определил
49 лауреатов в 20 номинациях,
представляющих различные сегменты морской отрасли Украины. Торжественная церемония
награждения состоялась в здании морского вокзала Одесского порта.
В ходе своего выступления председатель ООО «МСП
Ника-Тера» Александр Гайду
подчеркнул, что терминал развивается не только благодаря
качественному менеджменту,
но и потому что собственник

предприятия – глава Совета
Group DF Дмитрий Фирташ,
– продолжает вкладывать значительные средства в развитие
порта. С момента прихода нового собственника (конец 2011
года) в развитие «Ника-Теры»
инвестировано 105 млн долл.
США, из них 50 млн долл. США
– инвестиции Group DF.
– Инвестор вкладывает ресурсы, потому что верит в рост
нашего бизнеса. Мы строим
современный конкурентоспособный порт, работающий по
лучшим мировым стандартам.
Логично, что новые подходы
в управлении позволяют улучшать качество работы и привлекать новых клиентов, увеличивать объемы перевалки,
— сказал Александр Гайду.
В 2014 году морской терминал «Ника-Тера» увеличил объем перевалки с 3,7 до 4,5 млн
тонн грузов.
В реализацию проекта по
строительству нового зернового элеватора, который отмечен Национальным морским
рейтингом в этом году, было

Александр Гайду с заслуженными наградами

вложено 347 млн грн. В рамках
проекта построено 18 силосов
вместимостью 170 тыс. тонн,
а общая вместимость всех зернохранилищ порта выросла
более чем в пять раз – с 40 тыс.
тонн до 210 тыс. тонн.
Напомним, что в рамках
Национального морского рейтинга в 2012 году порт «НикаТера» удостоился памятного
знака «Золотая тонна» за до-

стижение рекордного в своей
истории грузооборота – 4,7
млн. тонн груза по итогам 2011
года. А в 2013 году предприятие
получило знак «Золотой причал 2013» за строительство двух
причалов и «Новый терминал
2013» за введение новых мощностей для перегрузки минеральных удобрений.
Источник: nikatera.com

Морской терминал перевалил
с начала года 696,8 тыс. тонн груза
С начала года в общем объеме грузооборота зерновые культуры составили 43,3% (301,9 тыс. тонн), минеральные
удобрения – 31,4% (218,9 тыс. тонн), навалочные грузы – 25,3% (176 тыс. тонн).
Перевалка транзитных грузов за январь-февраль выросла
на 9,6% до 193,9 тыс. тонн,
экспортных грузов сократилась на 26,7% до 468,6 тыс.
тонн. Также предприятие перевалило 34,3 тыс. тонн импортных грузов.
В феврале 2015 года терминал «Ника-Тера» осуществил перевалку 388,4 тыс. тонн
грузов. В общем объеме гру-

зооборота за февраль зерновые
культуры составили 227 тыс.
тонн, минеральные удобрения
– 89 тыс. тонн, навалочные
грузы – 72,4 тыс. тонн.
За февраль предприятие
обработало 26 сухогрузов. Из
общего объема обработанных
грузов экспортные составили
301,6 тыс. тонн; импортные –
222,8 тыс. тонн; транзитные –
64 тыс. тонн.

– В работе предприятия
наблюдалась тенденция сокращения перевалки минеральных удобрений на экспорт.
Объяснить это можно увеличением себестоимости аммиака
из-за повышения тарифов на
природный газ для промышленных предприятий, снижением спроса конечных потребителей на рынках Бразилии и
Турции, а также конкуренцией

со стороны Китая и Ирана,
предлагающих более дешевый продукт. Вместе с этим
сохранилась положительная
тенденция поступления транзитных грузов, в частности,
фосфоритов, отправляемых
как сырье для белорусских
производителей», – говорит
председатель общества Александр Гайду.
Источник: nikatera.com
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новини підприємств OSTCHEM

«РІВНЕАЗОТ» ОТРИМАВ
ВІДЗНАКУ КОНКУРСУ
«100 кращих товарів України»
ПАТ «Рівнеазот» OSTCHEM отримало відзнаку «100 кращих товарів України» за випуск
вапняково-аміачної селітри. Підприємство взяло участь у Всеукраїнському конкурсі якості
продукції (товарів, робіт, послуг) «100 кращих товарів України» та стало найкращим у номінації «Товари виробничо-технічного призначення».
ПАТ «Рівнеазот» не вперше
бере участь у державному конкурсі «100 кращих товарів України» і завжди завойовує найпочесніші нагороди.
Цьогоріч
підприємство
підтвердило свій статус кращого підприємства та вчергове отримало високу оцінку
якості своєї продукції. Про це
промовисто свідчать отримані
відзнаки на регіональному та
загальнодержавному етапі всеукраїнського конкурсу якості.
Зокрема на початку березня
у Рівненській обласній державній адміністрації відбулось
нагородження 53 найкращих
підприємств Рівненщини, які
здобули таке почесне звання
за результатами регіонального
етапу Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів,
робіт, послуг) «100 кращих товарів України».
«Рівнеазот»
OSTCHEM
впевнено переміг у номінації
«Товари виробничо-технічного
призначення» з-поміж великих
підприємств під час регіонального етапу.

ПАТ «Рівнеазот» знову в числі кращих виробників міндобрив

Нагороди вручав голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Чугунніков,
голова Рівненської обласної
ради Михайло Кириллов та заступник генерального директора
ДП «Рівнестандартметрологія»
Максим Калєніков. Віталій
Чугунніков висловив щиру подяку учасникам конкурсу, всім
тим, хто сьогодні «воює» на
економічному «фронті».

Визнання продукції ПАТ
«Рівнеазот» OSTCHEM однією з кращих на державному
конкурсі якості є престижним
визнанням високих здобутків
підприємства та свідчить про
його прагнення підвищувати конкурентоспроможність
власної продукції як на внутрішньому, так і на міжнародному споживчому ринку.
Джерело: azot.rv.ua

Сєвєродонецьк

Проведен
плановый аудит
На Северодонецком «Азоте», входящем в холдинг
OSTCHEM, прошел ресертификационный аудит системы менеджмента качества на
соответствие стандарту ISO
9001:2008.
Аудит выполнила компания SGS Украина — один из
лидеров в сфере независимой экспертизы, испытаний
и сертификации.
– Результаты аудита показали, что система менеджмента качества на нашем
предприятии
продолжает
эффективно работать, —
подчеркнул на совещании,
посвященном итогам проверки, Председатель Правления Северодонецкого «Азота»
OSTCHEM Леонид Бугаев.
Представители компании
SGS Украина в течение трех
дней проверили деятельность цехов, отделов, служб
предприятия.
Источник: azot.lg.ua

На ООО «ЗТМК» подписали
Колдоговор на 2015 год
Администрация ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат» (предприятие входит
в титановый бизнес Group DF) подписала с трудовым коллективом новый Колдоговор.

На всех предприятиях
Д.Фирташа соблюдаются
социальные стандарты

– Мы полностью сохранили соцпакет для работников
комбината и ветеранов, что
при текущей экономической

ситуации является существенным преимуществом. Кроме
того, мы продолжаем внедрять
новую HR-политику, направленную на повышение квалификации персонала. В частности, в 2015 году мы планируем
обучить 1200 рабочих и 360 руководителей и специалистов.
Мы постоянно внедряем инновационные технологии и новые управленческие решения

на комбинате, поэтому новые
компетенции и навыки для
персонала просто необходимы,
— прокомментировал директор
ООО «ЗТМК» Владимир Сивак.
В документе детально прописаны планы по показателям
работы комбината на 2015 год,
условия оплаты труда, а также
составляющие «социального
пакета» сотрудников. Так, в
2015 году ЗТМК планирует на-

растить объемы производства
губчатого титана до 9,4 тыс.
тонн (в 2014 году было выпущено – 7,2 тыс. тонн).
Также, коллективный договор на 2015 год предусматривает выполнение на комбинате
ряда крупномасштабных капитальных ремонтов в основных
производственных цехах предприятия.
Источник: groupdf.com
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ПРАЦІВНИКИ «АЗОТУ»
ПРОВОДЯТЬ МАСШТАБНЕ
весняне прибирання

Кожен погожий день працівники ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM використовують для проведення весняних робіт з благоустрою території підприємства. Наводять лад біля своїх виробничих корпусів колективи структурних підрозділів, працює
в посиленому режимі цех господарської діяльності.

М.Климчук (зліва) та Л.Перехрест з колективом дільниці озеленення

риторії цехів хімводоочищення, М-7, А-5
та залізничного. Не
залишилося жодної
не виконаної заявки на ці роботи, що
надійшли до нас від
структурних підрозділів.
Незабаром
розпочнуться роботи з
асфальтування. Цього року ПАТ «АЗОТ»
придбає 80 тонн асфальту. Як зазначив
Михайло Климчук, у
першу чергу ремонтуватимуться майданчики відвантаження
готової
продукції,
центральна дорога на

Традиційно весняні роботи з чищення бордюрів на території підприємства та прибирання торішнього листя як на підприємстві, так і вздовж обох узбіч вулиці Першотравневої, практично завершено.
– Висока культура виробництва, чистота й порядок на
території – це важлива складова іміджу підприємства, – зазначив директор департаменту з
соціальних питань ПАТ «АЗОТ»
Костянтин Саленко. – Тому на
«Азоті» цьому питанню приділяється значна увага: обрізаються дерева, фарбуються бордюри, розбиваються клумби.
Цього року розпочати повномасштабне весняне прибирання території заважають погодні умови, але сподіваємося, що
до Великодня основні роботи
буде виконано.
Традиційно велика роль у наведенні ладу на території відведена цеху господарської діяльності. Тож навесні роботи його
працівникам додається, хоча її
вистачає протягом усього року.
Зокрема взимку, крім основних сезонних робіт, проводилася повномасштабна обрізка
дерев як на підприємстві, так
і вздовж вулиці Першотравневої, на якій воно розташоване.

– В обрізці дерев було задіяно 20 осіб з двома бензопилками та високорізом. За
три місяці ми провели обрізку
та знесення аварійних дерев
практично в усіх цехах «Азоту», – розповідає начальник
цеху господарської діяльності
Михайло Климчук. – Великі
обсяги робіт виконано на те-

території підприємства та вулиця Першотравнева, а потім
вже проводитимуться роботи
за заявками цехів. Ремонт доріг
розпочнеться як тільки встановиться тепла й суха погода.
Через дощі відкладається
також побілка дерев та бордюрів, фарбування бордюрів та
металоконструкцій. Хоча пра-

Озеленювач А.Мігас під час робіт з благоустрою

цівники дільниці озеленення
ЦГД вже встигли побілити частину дерев. Проводяться також
роботи на клумбах та газонах.
– Ми прибрали укриття з
троянд, позагрібали сухе листя і траву, вже посіяли чорнобривці, підсадили 15 кущів
троянд на клумбах перед заводоуправлінням, – розповідає
начальник дільниці озеленення
Леонід Перехрест. – Замовили також розсаду квітів: ромашки, петунії, газанії, яку
ще називають африканською
ромашкою. Це дуже красива
квітка. До того ж, не вибаглива
до зволоження грунту. Розсаду
висаджуватимемо на початку
травня, щоб її не пошкодили
можливі приморозки.
Наводять лад на своїх територіях і колективи цехів
підприємства. Так багато вже
зроблено працівниками УКР,
ЦЦР, А-3, М-9, цеху складського господарства та інших
структурних підрозділів.
– Ми прибрали територію
біля колишнього цеху М-3,
підготували до фарбування
бордюри, побілили дерева, посадили п’ять горіхів, – розповідає начальник цеху М-9 Іван
Мартем’янов. – Почалися вже
й роботи на клумбах. Цього
року плануємо висадити більше квітів і не лише біля адміністративного, а й біля інших
корпусів цеху. Придбали також п’ять туй, які мають стати
окрасою нашої території.
Долучатимуться азотівці й до
наведення ладу в місті. Зокрема,
на території підшефних шкіл,
допомагаючи їм інвентарем і
транспортом. Вже пройшли суботники у школах №18 та №2.
Приберуть працівники ПАТ
«АЗОТ» також площу біля ПК
«Дружба народів», територію
Центру дитячої творчості та
гуртожитків підприємства.
Наталія Бакалова,
фото автора
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Азотівці вважають
роботу на підприємстві
СТАБІЛЬНОЮ
ТА ПРЕСТИЖНОЮ

Департамент з управління персоналом ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM провів вибіркове анкетування працівників для оцінки задоволеності колективу. Отримані дані засвідчили, що
94,6% виробничників цінують роботу на підприємстві, а 92,7% вважають її престижною.

Участь у відповідному дослідженні взяло 500 респондентів. Анкетування охопило всі
структурні підрозділи товариства. Отримані результати
повно й достовірно відображають думку всього колективу,
оскільки на запитання відповіли як працівники робітничих професій, так і керівники та службовці. При цьому
обов’язково враховувалися їхній вік, стать та освіта.
– Оцінка задоволеності
персоналу – це ефективний
спосіб поглянути на організацію робочого процесу очима
працівників. Правдиво відповідаючи на запитання, виробничники дають керівництву
можливість оцінити клімат
на підприємстві й ухвалити
перспективні управлінські рішення, – зазначає директор
департаменту з управління персоналом ПАТ «АЗОТ» Ігор Сергієнко. – Високий рівень задоволеності сприяє якісному й
своєчасному виконанню посадових обов’язків і, відповідно,
підвищенню продуктивності,
досягненню стратегічних завдань. Крім того, це є одним із

Директор департаменту з управління персоналом І.Сергієнко
факторів зниження показника
плинності кадрів. У 2014 році
він склав лише 5,36%.
Аналіз результатів анкетування засвідчив, що 98,4% працівників не збираються змінювати своє місце роботи. 89,2%
виробничників задоволені умовами праці на підприємстві, ще
79,7% переконані в тому, що
сформована в колективі корпоративна культура сприяє плідній
співпраці. Також 78% опитаних
зазначили, що їхні знання,

Опитували як службовців, так і працівників робітничих професій

здібності, професійні навички
та покладені на них повноваження відповідають одне одному. При цьому 89% азотівців
прагнуть підвищувати свою
кваліфікацію.
Високо оцінили працівники і запропонований соцпакет.
Вирішенням питань соціального захисту задоволенні 91,2%
виробничників. Створена на
підприємстві соціальна інфраструктура влаштовує 82,7%.
Незважаючи на складний економічний стан в країні, у 2014
році витрати ПАТ «АЗОТ» на
соціальну сферу збільшилися
на 10%. Для потреб медикосанітарної частини підприємства, спортивного залу, Палацу
культури «Дружба народів»,
Центру дитячої творчості було
спрямовано більше 18 млн.
грн. Крім того, з 1 січня цього
року в закладах громадського
харчування підприємства знижено вартість обідів. Зменшення націнки відбулося на всю
продукцію власного виробництва.
– В анкеті працівники мали
змогу вказати свої пропозиції
щодо поліпшення соціальної
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Призначення
Іванова Аркадія Васильовича з 18.02.2015 р. призначено начальником автотранспортного цеху. Аркадій
Васильович 1977 року народження. У 2004 році закінчив
хіміко-технологічний
технікум Дніпродзержинського державного технічного
університету (кваліфікація:
технік-механік), а в 2005
році – Східноєвропейський
університет економіки і менеджменту
(кваліфікація:
менеджер-економіст).
На
Черкаському «Азоті» працює
з 1998 року, зокрема в автотранспортному цеху – водієм, інженером з комплектації
устаткування і матеріалів, заступником начальника цеху.
Колодяжну Ольгу Володимирівну з 31.03.2015 р. призначено начальником відділу
охорони праці. Ольга Володимирівна 1983 року народження. Має дві вищі освіти. У
2005 році закінчила Черкаський національний університет імені Б.Хмельницького
(спеціальність за дипломом:
хімія; кваліфікація – хімік, викладач хімії, вчитель
основ інформатики). У 2007
році – вищий навчальний
заклад Київський університет ринкових відносин
(спеціальність за дипломом:
бізнес-адміністрування; кваліфікація – магістр бізнесадміністрування). На підприємстві працює з 2005 по
2010 рр. та з 2012 року й по
теперішній час.
Щиро вітаємо Аркадія
Васильовича Іванова та Ольгу Володимирівну Колодяжну з призначенням. Зичимо
плідних професійних та особистих удач!
Відділ кадрів
політики. Ми їх обов’язково
розглянемо під час формування колдоговору, який є основним інструментом взаємодії
між трудовим колективом та
адміністрацією. Також цього
року планується підвищення
заробітної плати, – наголосив
Ігор Сергієнко.
Нагадаємо,
дослідження
рівня задоволеності персоналу
на Черкаському «Азоті» проводяться щорічно, починаючи з
2007 року. Відбір респондентів
проходить за представницьким
принципом.
Максим Батир

8

A ЗЗОТ
ОТ
Ч еркаськии

№7, 7 КВІТНЯ 2015 РОКУ
благодійність

ǹǺǮǴǹǴ ǻȑǰǻǼǴȏǸǽǾǮǬ

ВОЛОНТЕРИ «АЗОТУ»
продовжують підтримувати
військових у зоні АТО

За час діяльності на підприємстві ініціативної групи «Україна понад усе» силами працівників ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM
зібрано вже більше 370 тис. грн. Тільки в березні для надання допомоги українській армії волонтери-виробничники
спрямували близько 50 тис. грн.

Наприкінці березня азотівці
передали бійцям 24-го підрозділу «Холодний Яр» окремого
штурмового батальйону «Айдар», які нині перебувають в місті Щастя, чотири радіостанції.
Підприємство не вперше надає
військовим техніку для підтримання зв’язку та комунікацій.
Минулого місяця для потреб
цього ж батальйону було придбано планшет, модем, точку
стеження, телефон і навігатор.
Також бійцям на передову Чигиринський капелан протоієрей
Василь Циріль та учасник АТО
з позивним «Воля» (на фото) по-

Неодноразово азотівці фінансово підтримували поранених в зоні АТО. У березні
допомогу отримали боєць 93-ї бригади Михайло Жилін (кульове поранення в груди)
та волонтер Тетяна Борисенко, яка нині перебуває в шпиталі після полону.
Як розповів командир ВГРЗ,
везуть теплі речі, три спальники,
чотири упаковки тушонки, мило, керівник волонтерської групи
медикаменти та інструменти для «Україна понад усе» Костянтин
Ткаченко, гуманітарну допоремонту бронетехніки.

могу від виробничників отримали й інші батальйони. Так,
бійцям, які нині дислокуються
в місті Попасна, вони передали

Хіміки допомогли
будинкам-інтернатам

На прохання департаменту соціального захисту Черкаської облдержадміністрації
ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM надав 70 тонн аміачної селітри для будинків-інтернатів області.
Нині на Черкащині функціонують 14 будинків-інтернатів, які обробляють більше
тисячі гектарів землі, вирощуючи продукти для своїх підопічних – людей похилого
віку, інвалідів та дітей з вадами
здоров’я.
Надану підприємством допомогу було відзначено грамотою, яку начальник департаменту соціального захисту
населення облдержадміністрації Руслан Чикало вручив 31
березня Голові Правління ПАТ
«АЗОТ» Віталію Склярову.
Власн. інформ.

бензиновий генератор потужністю 2,7 кВт і чотири ліхтарі.
На прохання 129-го розвідувального батальйону було закуплено 10 водо- та вітронепроникних костюмів «Горка».
Комплексну підтримку виробничники надають і своїм
колегам, яких було мобілізовано до Збройних сил України.
Для працівника цеху К-9 Івана
Великого азотівці придбали
берци, костюм «Горка», окуляри тактичні, кобуру для пістолета Макарова, спальник,
розгрузку, набір комбінованих
ключів та інших інструментів, а
для Олексія Лябчука з цеху М-9
– розгрузку, наколінники, радіо, бензопилу та набір до неї,
ліхтарик тощо.
Крім того, волонтери «Азоту»
активно співпрацюють з громадською організацією «Наш
батальйон Укропський сухпай»,
яка займається виробництвом
напівфабрикатів для військових
у зоні АТО. На початку березня працівники товариства виготовили стелажі для сушіння
овочів, надали необхідний посуд та відремонтували на кухні
«сухпаю» каналізацію.
– Нещодавно ми передали
ще й дві сушарки, які придбали
за гроші, зібрані працівниками
нашого цеху, – розповідає інженер-технолог цеху А-5 Віталій
Половий. – За кошти з фонду
волонтерської групи підприємства додатково було закуплено
35 кілограмів сала. Там його
перекручують з часником і зеленню, фасують у тюбики, які
потім відправляють бійцям.
Також ПАТ «АЗОТ» долучився до виготовлення маскувальних костюмів «Кікімора». З
відповідним проханням звернулися представники Черкаського центру допомоги армії,
активісти якого вручну плетуть
полотна для костюмів, а зшивати їх допомагатимуть майстрині ДП «Хімік».
Максим Батир
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спорт, культура

На «Азоті» пройшли змагання
КОМАНДНОЇ ПЕРШОСТІ
З НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ

З 17 по 27 березня цього року в спортивному комплексі ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM проходили змагання командної першості товариства серед збірних команд структурних підрозділів з настільного тенісу. Традиційно до них увійшли найсильніші азотівські тенісисти-аматори.

Ці змагання були присвячені
50-й річниці від дня отримання
підприємством першої продукції. В них взяли участь 10 збірних команд, до складу кожної з
яких входило по 3 особи. Традиційний лідер товариства з
тенісу, цех електропостачання,
цього року представив на першість 4 команди. Три з них потрапили до фіналу і отримали
призові місця.

Мистецтво

Драмтеатр
покаже життя
Хмельницького
Черкаський музично-драматичний театр розпочинає
роботу над новим проектом із
робочою назвою «Я, Богдан».
Актори презентують образ Хмельницького-батька,
державотворця, завойовника… За словами продюсера
Сергія Проскурні, мета проекту – відтворити історію людини, яка брала на себе відповідальність за всю країну.
Основою серії спектаклів стануть міфи та легенди Чигиринщини, а також
твір Павла Загребельного.
Над проектом працюватиме
великий колектив композиторів, акторів та режисерів: Олег Грач, Наталя Половинка, Григорій Гладій,
Олександр Печенік, Роман
Гурко та ін. Також ведуться
переговори із танцюристом
з Японії.
Старт проекту заплановано на липень. Організатори
покажуть черкасцям три великі блоки по десять вистав,
зокрема в серпні з нагоди
Дня незалежності та в жовтні
на Покрову.
Джерело: in.ck.ua

– У нашому структурному
підрозділі велика увага приділяється розвитку спорту, в
тому числі й тенісу, – розповідає начальник цеху електропостачання Борис Кашперук. – Ми
встановили два тенісних столи, завдяки чому працівники у
вільний від роботи час можуть
відточувати свою майстерність
у володінні ракеткою. Перед
тим як зробити заявку на першість товариства, в цеху був
проведений свій відбірковий
тур змагань, щоб визначити
найкращих тенісистів.
Працівники
електропостачання також активно займаються волейболом, мініфутболом, дартсом. Загалом, з
2007 року цехом було здобуто
46 кубків з різних видів змагань. У цьогорічній командній
першості з тенісу спортсмени цього структурного підрозділу посіли 1, 3 й 4 місця.

Призери командної першості «Азоту» з настільного тенісу
«Золото» здобула команда під
керівництвом досвідченого тенісиста цеху Павла Свідіна, а
«бронза» дісталася команді капітана В’ячеслава Алфьорова.
Друге місце виборола збірна команда цеху М-5, відділу голов-

ного метролога та профспілкового комітету підприємства під
керівництвом заступника голови
профкому ПАТ «АЗОТ» Андрія
Лукашенка.
Наталія Бакалова,
фото автора

У Мельниках відбувся
фестиваль весни

У день весняного рівнодення, 21 березня, громада села Мельники, що на Чигиринщині, організувала в урочищі Холодного Яру свято для жителів та гостей села з майстеркласами, пригощаннями й традиційними обрядами.

Той самий птах миру

– Ми із задоволенням приїхали на фестиваль, взяли
участь у майстер-класах – виготовляли своїми руками пташок, які символізують пробудження природи, надію людей
на мир та щастя, – розповідає
інженер-технолог виробничого
відділу ПАТ «АЗОТ» Наталія
Мельник. – Холодний Яр – це
чудове історичне місце. Добре,
що відроджується село і розташований поруч хутір Буда.
Організаторами фестивалю
«Весняний птах – птах миру»
стала місцева громада екопоселенців Мельників та Буди. Вони

ж проводили і майстер-класи з
виготовлення виробів із природних матеріалів: соломи,
глини, дерева.
Крім цього, в рамках фестивалю відбулася ще низка
цікавих заходів, серед яких вистава молодіжного театру «Сучасник», частування українськими народними екологічно
чистими стравами, корисними
напоями та інше. Родзинкою
свята став запуск птаха миру –
символу початку весни та перемоги у війні.
Наталія Бакалова
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ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
НА «АЗОТІ» – найяскравіша
сторінка в моєму житті

Півстоліття для історії підприємства – це ювілейна дата, а для мене особисто в цій цифрі 45 років яскравого та
щасливого життя. Пригадую, як у ті далекі роки, після закінчення столичного інституту і роботи на Донбасі в місті Артемівськ, я в липні 1964 року приїхав у Черкаси й долучився до будівництва та пуску Всесоюзної ударної комсомольської
будови «Азоту».
що він зробив як керівник для
«Азоту» і для міста – очевидне!
Вводилося в дію виробництво
капролактаму, будувалися цех
карбаміду М-6, склади аміаку в Розсошках та Яреськах
тощо. За кошторисом «Азоту»
в Черкасах будувалися котельня в річковому порту, аеропорт, міст через залізницю,
розширялися ТЕЦ, обласна
та міські лікарні, здійснювався намив Митниці та ставали
до ладу інші об’єкти. Чимало
зводилося житла для хіміків. У
середньому за рік працівники
підприємства отримували 150200 квартир.
У далекі 80-ті роки на березі
Азовського моря в Кирилівці Запорізької області була побудована база відпочинку. Для того,

В цей ювілейний рік щиро вітаю всіх причетних до історичної події, згадуючи
активістів: Ю.Гречуху, В.Бихова, А.Дружбицького, О.Глухого, А.Гуслякова, П.Шпака,
В.Назарову, М.Захаріна, Г.Пащенка, Р.Гриців, Ковалець, Гончара, І.Мовчан, Хмару,
Ю.Смирнова, Єлькіна, Самарець, А.Дюміна, В.Зака, О.Вовка, О.Демидова, А. Бурдіна.
Як інженер-теплоенергетик
я курував у відділі головного
енергетика будівництво і введення в експлуатацію мереж
теплогазо- та водопостачання.
Це були незабутні дні масового
патріотичного трудового підйому будівельників та колективу підприємства, що комплектувався. Підсумком цього
став пуск в експлуатацію цілого
ряду цехів «Азоту» та одержання
14 березня 1965 року першого
аміаку. В цьому році мене обрали секретарем комсомольської
організації.
За не одне десятиліття роботи на «Азоті» мені довелося
працювати на багатьох посадах,
в тому числі, близько 30 років
очолювати цех. Всі ці роки залишили в моїй пам’яті добрі
спогади і я з вдячністю згадую
всіх працівників та «ітеерівців», з якими працював плічо-пліч.

Не можу не згадати найяскравіший період у моїй трудовій
діяльності на рідному підприємстві. Це було в 1979 році. Я в той
час очолив новий структурний
підрозділ на «Азоті» – цех хімводоочищення. Став кандидатом технічних наук, визначив собі наукову програму, але
життя розставило свої акценти.
Якраз тоді я познайомився з новим генеральним директором
Олександром Миколайовичем
Воловиковим. Він мене вмовив
перейти на посаду його заступника з капітального будівництва. Скажу відверто, працювати з ним було водночас і
важко, і цікаво. Але я щасливий,
що в моєму житті був такий незабутній період. О.М.Воловиков
працював на підприємстві з 1979
по 1987 рр. і залишив по собі
світлу пам’ять. На жаль, доля
мало відвела йому часу для роботи на підприємстві, однак те,

В.Сокоренка,
С.Гребенюка,
В.Ричка, І.Лутака, Г.Саська
М.Остапенка, М.Коржа.
Враховуючи те, що тоді
«сил» будівельних організацій
міста було недостатньо для
освоєння масового будівництва житла, Олександр Миколайович виступив ініціатором будівництва спільного з
будівельними організаціями
житла господарським способом. «Виросли» цілі комплекси
будинків у районах Митниці,
в Південно-Західному. Компетентного в усіх питаннях,
О.М.Воловикова з теплотою
називали: «Наш директор – будівничий!» Він пройшов всі
ступені професійного росту –
від начальника зміни до головного інженера Сєвєродонецького «Азоту». На Черкаському
«Азоті» Олександр Миколайович рік очолював інженерну
службу, а з 1980 по 1987 роки
керував підприємством. На
жаль, він дуже рано відій-

Енергетики-першопроходці
Добрих слів у моїх спогадах заслуговують і енергетикипершопроходці. Це В.Чибишев, В.Сисоєв, Г.Бардик, Е.Дзюба,
В.Колесник, М.Колесник, В.Барсук, М.Литвин, В.Хрипко,
Л.Коваленко,
Л.Лисицька,
В.Сліпоморов,
В.Харченко,
В.Тарасевич, П.Биченко, І.Скрипка, В.Васильченко, Г.Щепунов,
М.Чвалун, І.Рибка, В.Андреєв, М.Криницька, В.Сухих, Р.Ганник,
М.Бегейма, П.Дудко, К.Моргун, В.Галаничев, В.Кондрашов...
щоб цей проект було впроваджено, нам з Олександром Миколайовичем постійно доводилося бувати в Києві, Москві,
в Держплані СРСР, різних
міністерствах та «вибивати»
кошти, матеріали й обладнання. Це потребувало великих
зусиль,
комунікабельності,
знання справи безпосередньо самого О.М.Воловикова.
В цьому відчутна заслуга й керівників обласної та міської
влади. Зокрема Г.Шевченка,

шов у Вічність. Після нього
доля послала колективу хіміків Б.С.Райкова, В.П.Бєлого,
В.Л.Склярова.
Щиро вітаю увесь колектив
Черкаського «Азоту», ветеранів праці з 50-річчям трудової
діяльності підприємства. Міцного всім здоров’я і земних благ!
Віктор Копійка,
заслужений ветеран праці,
заслужений працівник
промисловості України
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поштова скринька

Величний ювілей:
ЖИТТЯ ПРОЖИТИ –
НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ

Життєвий і трудовий шлях ветерана праці ПАТ «АЗОТ» Ганни Абрамівни Воробйової досить багатогранний. Народилася вона в далекому сибірському містечку Ішим Тюменської області. Після закінчення 10 класів на прохання родичів
переїхала в Кемерово, де мешкала її двоюрідна сестра з родиною. Тут закінчила технічне училище з червоним дипломом за спеціальністю приладист КВПіА в хімічній галузі.

Працюючи на хімкомбінаті,
успішно закінчила заочне відділення економічного факультету
Новосибірського технологічного
інституту. Її настільною книгою на той час був «Капітал»
К.Маркса, окремі положення
з якого пам’ятає й нині. Мешкаючи в гуртожитку, познайомилась зі своїм майбутнім
чоловіком Юрієм Петровичем
і в 1958 році вийшла за нього
заміж. А в 1959-му доля подарувала їм синочка Олександра.
Через рік молодій родині виділили одну кімнату в двокімнатній квартирі і це було найбільшим щастям для подружжя.
З 1964 року починається новий етап у житті Ганни Абрамівни. Сім’я переїздить в Черкаси,
куди на новобудову, як спеціаліста-механіка,
викликають
Юрія Петровича. З цього часу
набуті теоретичні і практичні
знання щодо впровадження

Ганна Воробйова із чоловіком Юрієм – 56 років разом
заходів з наукової організації
праці Ганна Абрамівна з усією
енергією, що притаманна їй
від природи, вкладала в розвиток Черкаського «Азоту», який
з кожним роком ставав їй все
ріднішим. Адже коли йде про-

Благодійна
великодня акція

цес становлення підприємства,
створення нових підрозділів та
робочих місць, наявність спеціаліста з наукової організації
праці просто необхідна. І саме
цей напрям трудової діяльності
протягом 35 років став непро-

З поштової
скриньки

ПАТ «АЗОТ» спільно з обласним Фондом милосердя та здоров’я провели традиційну
благодійну акцію напередодні Великодня.
Більше 50 азотівських родин, зокрема сім’ї, де виховуються діти з особливими потребами, отримали від волонтерів
святкові продуктові набори –
борошно, олію, крупи, солодощі
та ін.
– Ми намагаємося хоч трохи допомогти родинам у цей
нелегкий час, поділитися з
ними внутрішнім теплом і багатством, подарувати їм надію
й частку душі. Я не перестану
дякувати Голові Правління
ПАТ «АЗОТ» Віталію Склярову
і працівникам підприємства,
які вже стільки років підтри-

мують ініціативи Фонду, – зазначила голова Фонду Лариса
Лисенко. – Якщо дзвінки надходитимуть і від інших родин,
ми обов’язково продовжимо акцію. Додаткові ресурси
завжди знайдуться. А от відвертатися від тих, хто потребує допомоги, – не гоже.
Розпочалася акція 23 березня. Щоб встигнути всіх
привітати, Ларисі Лисенко допомагали незмінні волонтери,
ветерани праці «Азоту» Ганна
Воробйова, Валентина Меланченко, Надія Бойко та Ніна
Агапова.

стою стезею Ганни Абрамівни
на «Азоті». Вона працювала заступником відділу наукової організації праці під керівництвом
О.І.Петренка,
Б.Т.Міліруда,
Л.М.Гельфанда, О.Ф.Міхеєва.
Завдяки знанням, наполегливості, глибині мислення, небайдужості до виробничих та
людських проблем нею були
вдосконалені вузькі місця з
нормування та організації праці практично в кожному підрозділі і вона завжди знаходила
правильне рішення. Ціла низка молодих фахівців пройшли
її професійні «майстер-класи»,
продовжуючи успішно трудитися. Це – Ірина Володарська,
Ольга Потапенко, Любов Смирнова та інші. Виробничі досягнення Ганни Абрамівни це лише
частина її особистості. У повсякденному житті вона турботлива дружина, мама, бабуся.
Будучи волонтером милосердя, натхненно підходить до
будь-якого починання: турбується про немічних сусідів, про
сім’ї з дітьми-інвалідами, про
ветеранів праці ПАТ «АЗОТ».
Вона навіть організовує невеличкі свята біля під’їзду будинку для маленьких діток та підлітків з концертами для бабусь,
з подарунками. Радує батьків
творчим талантом молодший
син Володимир, який мешкає
в Гродному. Словом, вся дружна
родина Воробйових – це покоління сильних духом людей, для
яких приказка «Життя прожити
– не поле перейти» має глибокий
зміст.
У перший день квітня Ганна Абрамівна стрічала величний
ювілей – славне 80-річчя. У щирих вітаннях висловлюємо цій
мудрій, мужній жінці подяку
за активну життєву позицію,
за її вагомий внесок у розвиток
Черкаського «Азоту» і бажаємо
міцного здоров’я, радості, сонячного і мирного довголіття!
Колишні колеги
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ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ
НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
На території проммайданчика цеху М-2 виробництва карбаміду ПАТ «АЗОТ», м. Черкаси, планується проведення технічного переоснащення турбокомпресорної установки діоксиду вуглецю з дооснащенням її установкою випалювання
«горючих» домішок з діоксиду вуглецю під тиском з метою збільшення ефективності роботи агрегату карбаміду.
Для впровадження установки випалювання «горючих» планується організація наступних
технологічних вузлів:
– перемикання існуючої
установки випалювання «горючих», корп. 737, на естакаді
Е8-138;
– скидання діоксиду вуглецю в атмосферу на естакаді А;
– регулювання рівня у
гідрозатворі сепаратора поз.
S-104, корп. 732;
– подачі кисню в колектор
діоксиду вуглецю на всмоктування турбокомпресора поз.
К-104, корп. 732;
– встановлення реактора
випалювання «горючих» з діоксиду вуглецю, корп. 732;
– заміни холодильника 1-го
ступеня поз. К-104/1 турбокомпресора поз. К-104, корп.
732.
Установка
випалювання
«горючих» розрахована на
очищення 25000 м3/год (216
млн. м3/рік) діоксиду вуглецю
з об’ємною часткою водню не
більше 2% і забезпечує очи-

щення газу до об’ємної частки
водню не більше 0,05%.
Режим роботи – безперервний, 8640 годин на рік.
Очистка діоксиду вуглецю
від «горючих» домішок відбувається в реакторі, який заповнений паладієвим каталізатором ПК – 3 ШН, за рахунок
згорання водню, оксиду вуглецю і метану.
Основні технологічні рішення включають комплекс
заходів, які забезпечують безпечну експлуатацію обладнання та захист навколишнього,
техногенного та соціального
середовища.
Планована діяльність не
пов’язана з постійними викидами забруднюючих речовин в
атмосферу.
Періодично при пуску, підготовці до капремонту або у
разі аварійної зупинки агрегату в атмосферу викидається
діоксид вуглецю, який не належить до шкідливих речовин,
але є парниковим газом (не
більше 359,8 т/рік).

Водопостачання для технологічних потреб – оборотне (водооборотний цикл №8).
Стічні води з масовою концентрацією діоксиду вуглецю
1 мг/л (кислий конденсат, що
утворюється при охолодженні
діоксиду вуглецю) передаються на установку біологічної
очистки цеху ОПСВ.
Відходи виробництва – відпрацьований паладієвий каталізатор, який періодично (1 раз
на два роки) відправляється на
афінаж в спеціалізовану ліцензовану організацію.
Джерела шуму, виробничої
вібрації та інших шкідливих
фізичних впливів не передбачаються.
Чисельність обслуговуючого персоналу з введенням установки випалювання «горючих»
домішок з діоксиду вуглецю не
збільшується, тому обсяги споживання питної води, відведення побутових стічних вод та
утворення твердих побутових
відходів залишаються на існуючому рівні.

Таким чином, технічне переоснащення турбокомпресорної
установки діоксиду вуглецю з
дооснащенням її установкою
випалювання «горючих» домішок з діоксиду вуглецю не
має негативного впливу на стан
компонентів навколишнього середовища в районі розміщення
підприємства.
ДП «УкрДІАП» бере на себе
зобов’язання, при необхідності, доповнювати проектну
документацію з урахуванням
зауважень і пропозицій, які
можуть виникнути в процесі її
погодження та експертизи.
ПАТ «АЗОТ», м. Черкаси
гарантує реалізацію проектних
рішень та подальшу експлуатацію запроектованої установки
випалювання «горючих» домішок з діоксиду вуглецю у відповідності з вимогами діючого
законодавства України в частині дотримання норм і правил охорони навколишнього
середовища.
Технічний відділ
ПАТ «АЗОТ»

В обласному Управлінні
ДСНС створено
консультаційний центр
Як діяти у разі загрози чи виникнення надзвичайної ситуації відтепер можна дізнатися в будь-який час доби.
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України, з метою більш
якісного інформування населення щодо
дій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, в Управлінні Державної
служби з надзвичайних ситуацій України
у Черкаській області створено консульта-

ційний центр. Для того, щоб надавати
громадянам компетентну та вичерпну
інформацію щодо діяльності служби, у
ньому щоденно у цілодобовому режимі
чергують співробітники Управління.
Усі громадяни можуть звернутися до
центру цілодобово за телефоном 66-25-76.

Адреса консультаційного центру: м. Черкаси, вул. Ярославська, 1. Адміністративна будівля УДСНС у Черкаській області (перший поверх).
Транспорт: А 20; 33; 5; 115 (зупинка Руставі або Ярославська).
Електронна адреса: konsult@ck.mns.gov.ua
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Отже, Львів. Що не крок –
то романтика. Один лише Італійський дворик чого вартий. Це
немов машина часу, що нагадує
дворики Риму і Флоренції. Недарма вже у ХVІІ столітті саме
тут ставили п’єси Шекспіра.
Потрапивши сюди, немов потрапляєш в ті часи, коли поняття про романтику були
зовсім інші, ніж зараз. Сьогодні в Італійському дворику, що
знаходиться в самісінькому
центрі міста на площі Ринок,
6, працює літнє кафе, а також
проводяться різні концерти.
Тут панує атмосфера епохи Ренесансу і європейської величі.
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туристичні маршрути

Джульєтта, чия безмежна любов закінчилася трагедією, а на
місці загибелі закоханої дівчини виник Тунель кохання – як
символ прекрасного почуття
довжиною у вічність.
Романтику
туристичного
комплексу «Буковель», назва
якого походить від однойменної гори, описати важко. Краще один раз її відчути самому.
А коли відчуєте, захочеться
побувати тут ще не раз. Краса
цього місця просто зашкалює!
Загалом, Закарпаття багате не
лише мальовничими просторами та цілющим повітрям. Тут
багато історичних та культур- Незабутні враження від гірськолижного курорту «Буковель»

Тур вихідного дня:
дня:

Романтичні міста України

Якщо ви хочете провести незабутні вихідні, знайдіть кілька хвилин часу і прочитайте цю статтю-пораду з цікавими
мандрівками засніженими вершинами Карпатських гір, кришталевими водами річок та озер, шовком зелених ланів,
золотистим морем пшеничних полів, з романтикою стародавнього Києва, легендами Львова…

У Львові на лавці закоханих
Цей дивної краси і романтики
дворик був побудований у 1580
році на замовлення купця і
винороба з острова Кріт Костянтина Корнякта. По правді
зізнаюся, восени минулого
року мені не вдалося відвідати
Італійський дворик (були інші
об’єкти), але неподалік від
нього я все-таки ходила і на лавочці закоханих сиділа.
Тунель кохання в Рівненській області в селі Клеване.
Цей ботанічний феномен виглядає романтично в будь-яку пору
року. Зовні це зелений тунель
у лісовому масиві із суцільними заростями дерев, кущів, які
сплелися між собою та утворили дивовижний щільний
тунель точної арочної форми.
Легенди свідчать, що колись
тут жили українські Ромео і

Потрапивши сюди, вам не
доведеться нудьгувати. Крім
піших прогулянок алеями парку, ви можете здійснити прогулянку підземною річкою Стікс:
покататися на човні по озеру,
навколо острова Кохання;
проїхатися в кареті, запряженій кіньми…
Закохане серце в Одесі. Воно
«б’ється» на бульварі Михайла Жванецького, неподалік від
«Тещиного мосту». Ідея його
розміщення полягала не тільки
в тому, аби одесити та гості міста могли ділитися найдорожчим почуттям, а й врятувати
«Тещин міст» – розвантажити
його від символічних замків
кохання. Між іншим, «Закохане серце» зібрало їх чимало.
За нагоди, почепіть сюди і свій
замок.

них пам’яток. Можна відвідати
Яблуницький перевал (найвищий в Україні), Яремчанський
водоспад, скелі Довбуша, сувенірний ринок у Яремче, місто
Коломию – відому на увесь
світ своїм унікальним музеєм
«Писанки» й музеєм народного мистецтва Гуцульщини.
Місто Умань здавна відоме
Софіївським парком, найгарнішим парком не лише на Черкащині, а й в Україні. Він був
створений польським магнатом Станіславом Потоцьким,
який присвятив його своїй
коханій дружині Софії. Парк
насичений цікавими місцями,
пам’ятниками та спорудами:
численні гроти, водоспади, вигадливі альтанки, а також архітектурні композиції до поем
Гомера – «Іліада» та «Одісея».
«Закохане серце в Одесі»

Воздвиженка – мікрорайон з
багатовіковою історією, улюблене місце для фотосесій у Києві.
Компактні будиночки, на перших поверхах яких розташувалися галереї, кафе і магазини;
розкішні фасади, виконані в
стилі бароко, готики і модерну,
покликані радувати і вражати. Дорогою до Воздвиженки пройдіться Андріївським
узвозом, або загляньте в гості
до закоханих зебр – на Пейзажну алею. Ці веселі скульптури неодмінно змусять вас
посміхнутися і забути про буденну метушню.
Місць, насичених романтикою, в Україні вистачає. Пильніше тільки до них придивіться і
побачене надовго залишиться у
ваших спогадах.
Ніна Гошуренко
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звідусіль
Рецепти від О.Булаєнка

Торт-желе «Нежность»
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

* Всесвітній день здоров’я. 7 квітня 1948 року набрав чинності Статут Всесвітньої організації здоров’я.
* Православне свято Благовіщення Пресвятої Богородиці.

Необходимо: 400 г сметаны, 500 г печенья, 1 ст. л желатина, 300 г мармелада,
0,5 ч. л ванильного сахара.
Приготовление: желатин залить стаканом холодной кипяченой воды и
оставить на 40 минут. Затем растопить
полученную смесь на водяной бане.
Оставить немного остыть. Печенье измельчить в мелкую крошку, добавить
ложку сметаны и перемешать. Дно формы выложить печеньем, утрамбовать и в
холодильник на 30 минут. В сметану добавить ванильный сахар. Влить ее в желатин и взбить миксером. Добавить резаный мармелад и перемешать. Форму с
печеньем залить полученной смесью и
отправить в холодильник на 3 часа.

Народилися такі особистості:
Герард Доу – голландський художник-портретист, учень Рембранта; Франческо
Сельмі – італійський хімік, основоположник колоїдної хімії; Олександр Аленич – український фізик і астроном. Відомий учений, який присвятив свою наукову діяльність
вивченню метеоритів; Зоя Коцюбинська-Єфіменко – українська літературознавець,
племінниця Михайла Коцюбинського. Автор праць про життя і творчість письменника; Раві Шанкар – найвідоміший у світі індійський музикант, виконавець на ситарі.
Його міжнародна кар’єра, згідно з Книгою рекордів Гіннесса, є найтривалішою в світі.
Митець неодноразово гастролював і в Україні.
Цей день в історії позначений такими подіями:
1348 рік. У Празі засновано Карлів Університет, один з найстаріших в Європі і перший слов’янський університет.
1906 рік. Виверження вулкану Везувій спустошило Неаполь.
1919 рік. Одеська губернія відокремилася від Херсонської.
1927 рік. Американський учений Герберт Айвс продемонстрував перший у світі відеотелефон (зображення приймалося лише однією стороною).
Іменини у Сави, Тихона і Марії.

Черкаський академічний обласний український музично-драматичний
театр імені Т.Г.Шевченка запрошує у КВІТНІ 2015 року:
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ТВОРЧИЙ ВЕЧІР ЗАСЛУЖЕНОЇ АРТИСТКИ УКРАЇНИ НАТАЛІЇ МАМАЛИГИ
«НІ, Я ХОЧУ КРІЗЬ СЛЬОЗИ СМІЯТИСЬ, СЕРЕД ЛИХА СПІВАТИ ПІСНІ…»

ВИШНЕВИЙ САД – четвер (початок о 18 год. 30 хв.)
(Комедія на 4 дії Антона Чехова. Тривалість вистави 1 год. 50 хв.)
МІСТО НА «Ч» – п’ятниця (початок о 18 год. 30 хв.)
17 (Документальна вистава Наталії Ворожбит. Тривалість вистави 1 год. 30 хв.)
ДУЖЕ ПРОСТА ІСТОРІЯ – субота (початок о 17 год.)
18 (Притча Марії Ладо. Тривалість 2 год.)
ПРЕМ’ЄРА. АКАДЕМІЯ СМІХУ – середа (початок о 18 год. 30 хв.)
22,30 (Гра в театр. Кокі Мітані)
Капітальне поновлення вистави
25 ЦИГАНСЬКИЙ БАРОН – субота (початок о 17 год.)
(Комічна опера Йоганна Штрауса. Тривалість вистави 2 год.)
СКАНІНГ – неділя (початок о 17 год.)
26 (Антиутопія Євгена Марковського. Тривалість вистави 1 год. 15 хв.)
ПРЕМ’ЄРА В РАМКАХ ПРОЕКТУ ЧЕРКАСЬКОЇ ТЕАТРАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ.
29 ТАКА ЛЮБОВ – середа (початок о 18 год. 30 хв.)
(П’єса Дена і Яни Гуменних)

16

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

Мудрі казки для дітей та дорослих:
БАРВІНОК-ГЕРОЙ
неділя (початок о 12 год.)
(Електро-мюзикл Богдана Чалого. Музика Олени Бєлкіної. Тривалість вистави 1 год. 15 хв.)
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вітання
Творчість наших читачів

О!

ЄМ
ВІТА

З ювілеєм!
ДОМАШ Інну Павлівну – контролера
відділу вхідного контролю із 35-річчям.
СОЛОМАХУ Григорія Михайловича –
майстра
навантажувально-розвантажувальних робіт цеху складського господарства із 65-річчям.
НЕГОДУ Івана Антоновича – майстра
електрослужби цеху централізованого ремонту із 70-річчям.
СИНЕГУБ Юлію Володимирівну – апаратника конверсії цеху А-3 із 40-річчям.
БІЛОУС Надію Григорівну – оператора
котельні цеху очистки промислових і стічних вод із 60-річчям.
ГЕРАСИМЧУК Валентину Миколаївну
– майстра ремонтно-будівельного цеху із
55-річчям.
ПЕТРЕНКО Лідію Олегівну – апаратника підготовки сировини цеху М-2 із 30
річчям.
ГАВРИЛЕНКА Олександра Вікторовича
– механіка цеху А-3 із 45-річчям
ЛОШУКА Олексія Миколайовича –
майстра з ремонту цеху М-5 із 40-річчям.
ЛИТВИНЕНКА Віталія Марковича –
електромонтера цеху К-1 із 55-річчям.
ВІННИКА Юрія Васильовича – слюсаря-ремонтника управління капітальних
ремонтів із 55-річчям.
АНДРЕЙКА Дмитра Михайловича –
слюсаря-ремонтника управління капітальних ремонтів із 45-річчям.
ЖЕЛЄЗНОВА Миколу Олександровича – машиніста компресорних установок
цеху К-1 із 65-річчям.
ГОРОВЕНКА Василя Миколайовича –
машиніста тепловозу залізничного цеху із
60-річчям.
ДЕРКАЧ Тетяну Іванівну – зливальника-розливальника цеху централізованого
ремонту із 55-річчям.
РЯБОКІНЬ Катерину Василівну – машиніста насосних установок цеху водопостачання і промислової каналізації із
50-річчям.
ЗАЄЦЬ Сергія Григоровича – слюсаряремонтника цеху М-6 із 40-річчям.
ЙОСИПЕНКО Людмилу Володимирівну
– маляра ремонтно-будівельного цеху із
50-річчям.
ТОЛСТУНОВА Олександра Григоровича
– електромонтера цеху хімводоочищення
із 30-річчям.

Щоб світ безмежний
БУВ ЩАСЛИВИЙ…

Кажуть, що поезія – це писані рядки червоним золотом поетової крові...
Сьогодні творче слово представляюь Микола Калниболотчук, Олег Омелянчук та Ігор Забудський, чиї вірші увійшли до азотівської поетичної збірки.
* * *
Життя коротке – наче постріл!
Життя коротке – вік, як день!
Спіши відкрити власний острів,
Не гайся жити для людей.
Поганим звичкам, хтивим впливам,
Байдужим лінощам – заслін!
Щоб світ безмежний став щасливим,
Тепло душі віддай землі!
Так, щоб колись на смертнім ложі,
Згадавши свій нелегкий шлях,
Сказав: «По-іншому не можна
Було прожити вік ніяк!»
* * *
Білим віршем розбризкую сміх,
Чорним віршем вичавлюю горе.
Білих мало, не досить на всіх,
Чорних – море…

* * *
Є люди, чий душевний дотик
І в дощ розхлюпує тепло.
А погляд, як весняний котик,
І відчуваєш – повезло.

Микола Калниболотчук,
начальник відділу технагляду

Усьому є логічний привід,
І нелогічний привід є,
Душа гортає у пориві
Для порівнянь буття своє.

БАТЬКІВЩИНА
Вона – це небо, річка, поле,
Майбутній вечір, ранок, день.
Єднає нас навіки доля
Одних думок, одних пісень!
Від дитсадочка до верстата;
Вона – з обох сторін вікна;
Від школи до могили тата;
Життя і смерть – усе вона.

Є в мене друзі, дяка долі, –
На серці – музика краплин,
Дощів розбризкані бемолі
І лебединий плин годин.

Течуть річки, гостюють весни,
А люди завжди одні й ті ж.
Не вмре! Бо, якщо й вб’ють,
– воскресне,
Щоб знову світом босоніж…

МОЛИТВА
В душі і падолист, і липень,
І муз, і друзів світлотінь,
Мені підказують молитву
У глупу ніч на самоті:
«Хай щира творчість довго буде,
Хай друзі надихають путь,
Нехай живуть ліси, як судді,
Як добрі янголи живуть…»

Олег Омелянчук,
працівник служби охорони
ТОВ «СКАТ-ЦЕНТР»

Ігор Забудський,
соціальний працівник
ПАТ «АЗОТ

ВЕСНА З БІСЕРУ В
БУДИНКУ АЛЛИ АВЕРБАХ
Неперевершені роботи з бісеру виготовляє апаратник змішування цеху М-9 Алла Авербах. Вони стають
справжньою окрасою оселі, причому не лише самої майстрині, а й її родичів та друзів. Дивлячись на таку красу,
не віриться, що займається вона цією справою лише півроку.
Алла Авербах дуже творча особистість. Жінка добре малює, вишиває,
в’яже, а під час відпустки торік взялася
за нову справу.
– Я давно мріяла попрацювати з бісером, але все не вистачало на це часу, – розповідає Алла Василівна. – І тільки торік
нарешті вирішила втілити свою мрію в
життя. Замовила бісер всіх відтінків, які
пропонував інтернет-магазин. Для того,
щоб виготовляти квіти, важливо мати
багато зелених, червоних, рожевих, фіолетових відтінків. Отримала два ящики
з бісером. Один з дрібним, другий з більшим. Вага обох посилок – 45 кілограмів.
Придбала також дріт і взялася до роботи.
Працює майстриня у вільний від роботи та домашніх клопотів час. Серед

найцікавіших та найоб’ємніших робіт –
картина з маками, яка має один сюжет,
що розділений на 4 фрагменти. На її виготовлення пішло 1,5 місяці. А сплетене з
газетних трубочок та прикрашене квітами з бісеру панно (на фото зверху) так
всім сподобалося, що Аллу Василівну
попросили виготовити ще три подібних
роботи. Оскільки спочатку потрібно
було попрацювати над основою, робота
над панно тривала майже 2 місяці.
До речі, витвори своїх рук майстриня
принципово не продає, а лише дарує. Так,
днями закінчила роботу над трьома орхідеями, які подарувала невістці на день
народження. Здалеку ці квіти важко відрізнити від справжніх. Особливо сподобалася іменинниці біла квітка, виконана
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з матового бісеру, а жовто-гаряча ще й
підходить під колір фасаду кухні, на якій
красується подарунок.
Рідні Алли Василівни підтримують
її захоплення. Чоловік, Віктор Михайлович, нещодавно придбав та підготував
для роботи дріт. А ще разом з дружиною
обговорює наступні вироби, які вона планує виготовити, – абажури на лампи. Завдання чоловіка – безпечно і правильно
підвести до них електрику.
Алла Авербах продовжує вивчати
нові техніки бісероплетіння та має багато цікавих ідей. Тож побажаємо їй успіхів і сподіваємося побачити нові шедеври майстрині.
Підготувала
Наталія Бакалова

Виходить два рази на місяць, мова змішана (укр., рос.)
Матеріали підготовлені Прес-центром ПАТ «АЗОТ».
Інформація з газети не може бути використана іншими ЗМІ
без погодження з Прес-центром.
За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.
Газета зверстана Прес-центром ПАТ «АЗОТ».
Начальник Прес-центру Євдокія Мацокіна.
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