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Товарної продукції у порівняльних цінах станом на
01.01.2015 р. у березні вироблено на 100,9 відсотка; товарної 
продукції у діючих цінах – на 100,4 відсотка. Зокрема, аміаку 
всього напрацьовано на 99,5 відсотка; аміачної селітри всього – на 
103,1 відсотка, аміачної селітри товарної – на 102,5 відсотка;  кар-
баміду всього – на 102,7 відсотка, карбаміду товарного – на 104,5 
відсотка; аміачної води товарної – на 143,9 відсотка;  слабкої азот-
ної кислоти – на 102,3 відсотка;  рідкого кисню – на 104 відсотки.
     Всього товарної продукції у порівняльних цінах за перший 
квартал 2015 року напрацьовано на 101,9 відсотка. 

Економічні показники березня

Такий ремонт на «Азоті» проводиться вперше, проте для досвід-
чених працівників УКР, які звикли ремонтувати будь-яке нестан-
дартне обладнання, – це не проблема. На фото – бригадир першої 
дільниці управління Сергій Коваль (зліва) та слюсар-ремонтник 
Віктор Дикий біля чергового хопера. Із запланованих 409 вагонів 
на сьогодні вже відремонтовано більше третини. 

Починаючи із середини лютого, дві бригади управління капі-
тальних ремонтів ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM позмінно ремонтують 
хопери – саморозвантажувальні вагони для перевезення сипу-
чих мінеральних добрив.

Детальніше на 3 стор.

Азотівці 
проводять
благоустрій у місті

8
стор.

Актуально

Традиційно навесні азотівці допомагають 
підшефним школам прибирати їхні території, 
наводять лад на вулицях і площах Черкас, 
беруть участь у міських суботниках.
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З робочим візитом на ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM побувала розширена група експертів із Департаменту гуманітарної до-
помоги та цивільної оборони Європейської комісії. Зустріч із керівництвом та спеціалістами підприємства відбулася в 
рамках співпраці Євросоюзу та Уряду України в галузі цивільного захисту.

На Черкаському «Азоті» з візитом 
перебувала місія експертів ЄС

безпечну експлуатацію об’єкта 
та дії персоналу в аварійних 
ситуаціях, а це і План локаліза-

ції та ліквідації аварійних ситу-
ацій, декларація безпеки, план 
реагування на можливі надзви-
чайні ситуації та ін.

Згідно з інформацією, яка 
подана на сайті Державної 
служби України з надзвичай-
них ситуацій, за результатами 
зустрічей представники ЄС 
сформують блок рекомендацій 
для Уряду. Підписавши асоці-
ацію з Євросоюзом, держава 
зобов’язалася привести до єв-
ростандартів механізм оцінки 
ризиків, надання допомоги і 
реагування на надзвичайні си-
туації на об’єктах підвищеної 
небезпеки. Імплементувати всі 
норми необхідно буде до 2017 
року.

Максим Батир

бов Зінченко, особливу увагу 
експерти приділили вивченню 
документів, що регламентують 

Програмою місії передбаче-
но ознайомлення із об’єктами 
підвищеної небезпеки. На ПАТ 
«АЗОТ» експерти ЄС зустрілися 
з Головою Правління Віталієм 
Скляровим, заступником Голо-
ви Правління, Технічним дирек-
тором Віктором Олійниченком, 
директором департаменту з охо-
рони праці Любов’ю Зінченко, 
начальником штабу цивільного 
захисту підприємства Анато-
лієм Садовим та начальником 
1 ДПРЗ Юрієм Литвином.

Насамперед учасники ві-
зиту побували на виробничих 
майданчиках та змогли більш 
детально ознайомитися з ви-
робництвом аміаку в цеху А-5. 
Також вони оглянули захисну 
споруду в заводоуправлінні 
товариства. Як зазначила Лю-

Група експертів з Європейського Союзу

За перший квартал 2015 року ПАТ «АЗОТ», що входить до холдингу OSTCHEM (об’єднує підприємства азотної хімії 
Group DF), виробило мінеральних добрив у стовідсотковому обчисленні на 103,9 відсотка.

діючих цінах на 103,4%. Зокре-
ма аміачної селітри напрацьо-
вано  288 934 тонни, що на 3,4% 
більше запланованого; карба-
міду – 215 434 тонни (100,5%); 
КАСу – 110 189 тонн  (пла-
новий показник з цього виду 
добрив перекритий на 14,2%); 
слабкої азотної кислоти – 228 
181 тонна, або на 103,2%. За 
відповідний період зекономле-
но сировинних та енергетичних 
ресурсів на 24 мільйона гривень.

– Працювати й надалі на 
максимальних навантаженнях 
нам сприяють ціни на про-
дукцію та підвищений попит. 
У разі зниження темпів вироб-
ництва всі зусилля колективу 
будуть зосереджені на заплано-
ваних на 2015 рік капітальних 
ремонтах основних техноло-

гічних цехів. Думаю, що нам 
вдасться знайти оптимальні 
шляхи вирішення фінансуван-
ня імпортних контрактів, від 

яких залежать намічені графіки 
проведення капремонтів. Нині 
для цього робиться все можли-
ве, – зауважив Віталій Скляров.

– Цього року на наше під-
приємство перед весняною 
посівною покладається чи не 
найбільше навантаження з ви-
робництва мінеральних доб-
рив для споживачів на внут-
рішньому ринку. Колектив 
успішно відпрацював перший 
квартал, дотримуючись взятих 
перед аграріями зобов’язань. В 
порівнянні з першим кварта-
лом 2014 року ми на 20 відсот-
ків наростили обсяги вироб-
ництва та реалізації продукції. 
Найбільшим попитом в сіль-
госпвиробників користують-
ся аміачна селітра, карбамі-
до-аміачна суміш та карбамід, 
– зазначив Голова Правління 
ПАТ «АЗОТ» Віталій Скляров.

За перший квартал 2015 року 
вироблено товарної продукції в 

ПАТ «АЗОТ» У I КВАРТАЛІ 
2015 РОКУ ПРАЦЮВАЛО 
злагоджено і стабільно
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Всі види поточних та капітальних ремонтів на Черкаському «Азоті» виконує управління капітальних ремонтів. Спеціа-
лістам цього структурного підрозділу під силу будь-яке завдання. Вони ремонтують обладнання, виготовляють потрібні 
деталі, запасні частини та навіть дитячі майданчики і спортивні тренажери.

В управлінні капітальних 
ремонтів працюють 
УНІВЕРСАЛЬНІ ФАХІВЦІ

новимо більше 1500 нових тру-
бок, виготовимо нові водяні 
камери, – говорить начальник 
планово-розподільчого бюро 
УКР Олександр Білан. – У ро-
ботах задіяні працівники різ-
ного профілю. На даному етапі 
проходить зварювання дощок 
з трубками.

Цю роботу виконують до-
свідчені електрозварники. 
ПАТ «АЗОТ», напевно, має 
найсильнішу школу зварю-
вання чи не в усій області. 
Володимир Шкарбута у 2013 
році став кращим серед азотів-
ців у ручному аргонодуговому 
зварюванні. Неодноразово 
він посідав призові місця і на 
міжнародних конкурсах про-
фесійної майстерності. Його 
колега Ігор Шепель навчався 
у мудрого наставника – батька 
Олександра Миколайовича, 
висока кваліфікація якого теж 
підтверджена дипломами пе-
реможця.

– Наразі закладаємо корінь 
шва. Робота дуже філігранна, 
оскільки трубки тоненькі. Тре-
ба старатися не перепалити їх, 
– зауважує Ігор Шепель.

Як зазначив старший майс-
тер котельно-мідницько-зва-
рювальної дільниці УКР Ігор 

Колісник, незалежно від того, 
в яких умовах працюватиме 
обладнання, зварні шви мають 
бути надзвичайно якісними 
– ніяких пор чи тріщин. На 
різних етапах ремонту вони 
обов’язково проходитимуть як 
візуальний, так і спеціальний 
контроль якості.

До речі, минулого року для 
управління капітальних ремон-
тів було закуплено нові зва-
рювальні апарати «Fronius» 
австрійського виробництва. 
Зварювальні технології цієї 

компанії посідають лідирую-
чі позиції на світовому ринку. 
Загальна вартість новинок без 
перерахунку на актуальний 
курс валют склала майже один 
мільйон гривень.

– Це техніка нового поко-
ління, яка дозволяє зварюва-
ти практично будь-які мета-
ли. Управління процесами тут 
повністю цифрове. Апарати 
можна програмувати й налаш-
товувати під конкретний тип 
робіт. Ще одна перевага – в 
окремих режимах роботи інте-
грований процесор цифрово-
го сигналу розраховує форму 
імпульсу, яка забезпечує най-
кращу стабільність дуги з най-
меншим рівнем шуму, – роз-
повідає Ігор Колісник.

Та жодне обладнання нічо-
го не варте без кваліфікованих 
фахівців, які на ньому працю-
ють. Майже за 20 років існу-
вання управління капітальних 
ремонтів його працівники стали 
справжніми знавцями хімічного 
обладнання. Їхня універсаль-
ність дозволяє за будь-яких об-
ставин виконувати поставлені 
перед ними завдання.

Максим Батир,
фото Наталії Бакалової

Поняття сезонності для най-
потужнішої ремонтної служ-
би підприємства не актуальне. 
Звісно, навантаження збіль-
шується з початком кампанії 
капітальних ремонтів у техно-
логічних цехах, однак заявок 
на виконання робіт різного 
типу вистачає завжди.

– На хімічному виробни-
цтві такого масштабу, де об-
ладнання працює під високим 
тиском, при високих або ж 
низьких температурах, не важ-
ливих проектів не буває. Всі 
вони в певній мірі серйозні і 
важливі, – зазначає начальник 
УКР Володимир Бандура.

Сьогодні дві бригади управ-
ління капітальних ремонтів 
позмінно ремонтують в депо 
залізничного цеху хопери – 
саморозвантажувальні вагони 
для перевезення сипучих мі-
неральних добрив. Починаючи 
з середини лютого, спеціалісти 
цеху відремонтували вже більше 
150 вагонів із 409, які перебува-
ють у власності «Азоту».

– Ремонтуємо хопери впер-
ше, але це не проблема. Робота 
з металом – наш профіль, – 
розповідає слюсар-ремонтник 
УКР Олександр Коваль. – Усу-
ваємо дефекти кузова, перек-
риття, несправності запірних 
механізмів люків… За змі-
ну встигаємо відремонтувати 
один-два вагони.

Особливо «творча» атмос-
фера панує на котельно-мід-
ницько-зварювальній дільниці 
УКР. На кожному майданчику 
тут проходить ремонт різного 
обладнання та виготовлення 
запасних частин.

– Великі замовлення за-
раз виконуємо для цехів М-9, 
М-5, М-6. Ось холодильник-
конденсатор з виробництва 
слабкої азотної кислоти. Про-
тягом трьох місяців ми його 
капітально відремонтуємо 
– приведемо до ладу корпус, 
замінимо трубні дошки й вста-

Начальник УКР Володимир Бандура

Електрозварник В.Шкарбута задіяний в ремонті
холодильника-конденсатора для цеху М-5
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GROUP DF ЗБИРАЄТЬСЯ 
БУДУВАТИ НОВИЙ ГЗК У
ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Компанія «Валки-Ільменіт», що входить до титанового бізнесу Group DF Дмитра Фірташа, почала будівництво нового 
гірничо-збагачувального комбінату в Житомирській області.

Початок будівельних робіт 
на Стремигородському родо-
вищі апатит-ільменітових руд 
став можливим після завер-
шення проектування гірської 
частини проекту «Стреми-
городського ГЗК», який пе-
редбачає будівництво нового 
кар’єру, збагачувальної фабри-
ки, хвостосховища та різних 
допоміжних об’єктів, необхід-
них для нормального функціо-
нування комбінату.

Будівництво нового комплек-
су з видобутку і збагачення руди 
пройде в два етапи і за поперед-
німи оцінками може тривати до 
4-х років. Реалізація проекту 
дозволить «Валки-Ільменіт» 
переробляти близько 4 млн. 
тонн руди на рік.

Директор ТОВ «Валки-Іль-
меніт» Іван Бондар зазначив, 
що будівництво нового під-
приємства в Житомирській 
області дозволить поліпшити 
соціально-економічні умови 
та інфраструктуру регіону.

– Після завершення етапу 
техніко-економічного обґрун-
тування і всіх проектних робіт 

комбінату розробляють ка-
надські фахівці з лабораторії 
Сorem, яка має значний досвід 
у розробці технологій пере-
робки корінних руд родовищ 
ільменіту.

З переробленої руди на зба-
гачувальній фабриці плану-
ється виробляти не менше 500 
тис. тонн на рік ільменітового 
(42%) концентрату і близько 
150-200 тис. тонн апатитового 

У 2014 році ТОВ «Валки-
Ільменіт» вдалося збільшити 
прибуток завдяки тому, що під-
приємство збільшило обсяги 
виробництва і продажу ільмені-
тового концентрату. Минулого 
року підприємство видобуло 
56,3 тис. тонн цієї продукції 
(вміст Тi2O – 42%), в той час 
як у 2013 році аналогічний по-
казник склав 43,3 тис. тонн.

У 2014 році 90% виробле-
ної продукції було реалізова-
но виробнику діоксиду титану 
«Кримському титану» (нині 
Ukrainian Chemical Products), і 
тільки 10% було експортовано.

– Ми суттєво наростили 
обсяги виробництва у друго-
му півріччі, потужності під-
приємства завантажили на 
100%. Незважаючи на загаль-
ну кризу в економіці, підпри-
ємство у 2014 році зберегло 
робочі місця, піднімає рівень 
зарплат і соціальних виплат. 
Середній рівень заробітної 
плати на підприємстві склав 
5 372 грн., – підкреслив Іван 
Бондар, директор ТОВ «Вал-
ки-Ільменіт».

Максимальна проектна по-
тужність «Валки-Ільменіт» – 
65 тис. тонн на рік.

(39%) концентрату. На друго-
му етапі реалізації проекту ви-
робництво готової продукції 
– ільменітового концентрату – 
може бути збільшено до 1 млн. 
тонн на рік, апатитового кон-
центрату – до 0,5 млн. тонн.

Введення в експлуатацію 
Стремигородського ГЗК до-
зволить збільшити потужність 
і продуктивність діючих під-
приємств Group DF з видо-
бутку титанової руди і дасть 
можливість забезпечити на-
дійні поставки сировини на 
інші підприємства титанового 
бізнесу Групи – ЗТМК (спе-
ціалізується на виробництві 
шлаку, титанової губки, спла-
вів і зливків на основі титану), 
Ukrainian Chemical Products 
(попередня назва – ПАТ 
«Кримський титан», спеціа-
лізується на виробництві дво-
окису титану).

Сукупний обсяг інвестицій, 
які вклала Group DF у «Валки-
Ільменіт», склав більше 123,8 
млн. грн. 

Джерело: 
ua.dmitryfirtash.com

ми зможемо точно визначи-
ти фінансову потребу такого 
проекту. Будівництво Стреми-
городського ГЗК дозволить 
створити близько 3 000 нових 
робочих місць в Житомирській 
області, – заявив Іван Бондар.

На Стремигородському ГЗК 
буде впроваджена якісно нова 
технологія видобутку і збага-
чення комплексної руди. Тех-
нологію збагачення руди для 

Компанія «Валки-Ільменіт»

У 2014 році ТОВ «Валки-Ільменіт» збільшило чистий прибуток до 3,918 мільйона гривень (на 67% більше, ніж 
у 2013 році). Сукупний дохід підприємства в 2014 році склав 96,4 мільйона гривень, сума сплачених податків 
та зборів – 12,981 мільйона гривень.
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– Специалисты нашего же-
лезнодорожного цеха обслужи-
вают около 20 км путей, — го-
ворит Председатель Правления 
ЧАО «Северодонецкое объеди-
нение Азот» Леонид Бугаев. — 
Они постоянно поддерживают 
их в работоспособном и безо-
пасном состоянии. И наиболее 
масштабные ремонтные рабо-
ты железнодорожники пред-
приятия традиционно прово-
дят весной.

Одно из важнейших приоб-
ретений этого года, сделанных 
для железнодорожного цеха 
благодаря финансированию 
OSTCHEM, — рельсошпаль-
ная решетка на железобетонных 
шпалах. Суммарная длина ее 
звеньев — 275 метров, а стои-
мость — более 700 тыс. грн. В 
мае эту решетку планируют 
уложить на перегоне между 
станциями Северодонецкая и 
Предмостовая.

Начальник железнодорож-
ного цеха Евгений Загнойко 
отмечает, что по сравнению с 
традиционными решетками 
на деревянных шпалах, новое 
«азотовское» приобретение 
будет эксплуатироваться в 3-4 
раза дольше.

Предприятием планируется 
и приобретение первого стре-
лочного перевода на железобе-
тонных брусьях.

Источник: azot.lg.ua

На Северодонецком «Азоте» 
проводят модернизацию

На Северодонецком «Азоте» OSTCHEM проводят традиционный весенний осмотр же-
лезнодорожных путей и запланированные модернизации. Так, «азотовские» железнодо-
рожники устанавливают 5 новых стрелочных переводов и 4 переводных механизма.

ПАТ«Рівнеазот» збільшив 
ОБСЯГИ ВИРОБНИЦТВА 
ТА РЕАЛІЗАЦІЇ МІНДОБРИВ

За три місяці 2015 року ПАТ «Рівнеазот», яке входить до холдингу OSTCHEM (об’єднує підприємства азотної хімії Group 
DF), наростило обсяги виробництва та реалізації мінеральних добрив.

За цей час обсяги виробни-
цтва аміачної селітри порівня-
но з відповідним періодом 2014 
року зросли на 3,2% (+4 416,9 
тонн), на 1,7% зросли обсяги 
виробництва вапняково-амі-
ачної селітри (+2 263 тонн) та 
неконцентрованої азотної кис-
лоти (+3 284 тонн). В цілому, 
обсяг виробництва міндобрив 
збільшився на 3,25% (+9 107 
тонн) у порівнянні з аналогіч-
ним періодом попереднього 
року.  Підприємство також на-
ростило і реалізацію основних 
продуктів.

Так, за три місяці 2015 року 
ПАТ «Рівнеазот»  OSTCHEM 
випустило понад 142 726  тонн 
аміачної селітри, 132 583 тонни 
вапняково-аміачної селітри,  
14 360 тонн аміаку водного 
технічного, 114 610 тонн амі-
аку рідкого технічного  та 194 
935 тонн неконцентрованої 
азотної кислоти. З початку року 
підприємство випустило близько 
290 тисяч тонн міндобрив.

– Ми виконуємо свої 
зобов’язання перед нашими 
партнерами – вітчизняними 

 Обсяг виробництва міне-
ральних добрив у перерахунку 
на 100% поживних речовин за 
три місяці 2015 року склав 87 
647 тонн (+2 524 тонн) у порів-
нянні з аналогічним періодом 
попереднього року.

За три місяці 2015 року ПАТ 
«Рівнеазот» OSTCHEM збіль-
шило і реалізацію основних 
продуктів виробництва. Так, 
за три місяці 2015 року (у по-
рівнянні з першим кварталом 

2014 року) продажі вапняко-
во-аміачної селітри зросли 
на 5,82% (+6 765,11 тонн), на 
0,92% (+1325,35 тонн) збіль-
шилися продажі аміачної 
селітри. Продажі  водного тех-
нічного аміаку зросли більш 
ніж у півтора рази. 

– Для цьогорічного збіль-
шення обсягів реалізації міне-
ральних добрив є кілька при-
чин. Серед яких і сезонний 
ріст попиту на міндобрива, і те, 
що лише два з чотирьох  під-
приємств холдингу OSTCHEM 
(ПАТ «Рівнеазот» та «Азот» 
м. Черкаси) забезпечують віт-
чизняних аграріїв необхідними 
міндобривами, – прокомен-
тував директор департаменту з 
комерційних питань ПАТ «Рів-
неазот» Ігор Сова.

Джерело: azot.rv.ua

аграріями, сільгоспвиробни-
ками та випускаємо стільки 
міндобрив, скільки сьогодні 
потребує ринок. Ми формуємо 
свою виробничу програму так, 
щоб у першу чергу забезпечити 
вітчизняний аграрний комп-
лекс необхідними міндобрива-
ми для ефективного проведен-
ня весняної посівної кампанії, 
– каже Голова правління ПАТ 
«Рівнеазот» OSTCHEM Ми-
хайло Заблуда.

В январе-марте 2015 года 
морской терминал «Ника-Те-
ра» (ООО «МСП Ника-Тера» 
входит в Group DF) осуще-
ствил перевалку 1 млн. 5,3 
тыс. тонн грузов.

Перевалка транзитных 
грузов, по сравнению с ана-
логичным периодом прош-
лого года, выросла на 2,9% 
до 279 тыс. тонн, а перевал-
ка импортных – на 47,7% до 
45,8 тыс. тонн. Вместе с этим 
грузооборот экспортных гру-
зов сократился на 34,4% до 
676,2 тыс. тонн. 

В марте 2015 года терми-
нал «Ника-Тера» осуществил 
перевалку 308,5 тыс. тонн 
грузов:  зерновые культуры 
– 119,7 тыс. тонн, минудоб-
рения – 76,8 тыс. тонн, нава-
лочные грузы – 112 тыс. тонн.

Источник: nikatera.com

Порт перевалил 
более миллиона

тонн грузов

МСП «Ника-Тера»
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На Черкаському «Азоті», що входить до холдингу OSTCHEM (об’єднує підприємства 
азотної хімії Group DF), завершився наглядовий аудит системи менеджменту якості на 
відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001. Ресертифікацію провели неза-
лежні експерти дочірнього підприємства міжнародної компанії «Intertek».

Виробництво ПАТ «АЗОТ» 
відповідає міжнародному 
стандарту якості

Щорічне підтвердження сер-
тифіката ISO 9001:2008 гаран-
тує, що всі процеси в структур-
них підрозділах підприємства 
чітко регламентовані і відпо-
відають вимогам міжнародних 
стандартів. Зокрема це доз-
воляє підприємству залиша-
тися потужним виробником 
і постачальником добрив на 
внутрішньому й зовнішньому 
ринках, а також надійним біз-
нес-партнером.

– Ми успішно пройшли 
аудит та вкотре підтвердили, 
що всі процеси на підпри-
ємстві здійснюються в керо-
ваних умовах і спрямовані на 
постійне підвищення якості 
продукції. Така висока оцінка, 
безперечно, є результатом мо-
дернізації підприємства та сис-
темної роботи, спрямованої на 
вдосконалення внутрішньої 
системи менеджменту якості, 
– зазначає начальник відділу 
інтегрованої системи менедж-
менту Крістіна Здоровець.

Програма проведення ау-
диту передбачала перевірку як 
виробничих, так і допоміжних 
цехів. Експерти перевірили до-
кументацію, побували на вироб-
ничих майданчиках, насамперед 
у цехах А-3, М-2 та М-9, по-
спілкувалися з керівниками та 
працівниками структурних під-
розділів. За результатами на-

глядового аудиту невідповід-
ностей вимогам міжнародного 
стандарту не виявлено. Ауди-
тори надали тільки перелік ре-
комендацій, які буде доцільно 
реалізувати на підприємстві. 
Також у рамках наглядового 
аудиту внутрішні аудитори інте-
грованої системи менеджменту 
Черкаського «Азоту» пройшли 
курс перепідготовки. 31 особа 
невдовзі отримає сертифікат, 
який надаватиме їм право на 
проведення відповідних пере-
вірок.

Вже у вересні цього року пла-
нується вихід нової версії стан-
дарту ISO 9001:2015. Основна 

мета – об’єднати всі актуальні 
досягнення різних організа-
цій, щоб сприяти кращому 
розумінню компаніями вимог 
ринку, дати їм можливість ви-
значити нові вектори розвитку. 
Принципово новий блок вимог 
– «Дії з реагування на ризики 
й можливості». Підприємство 
повинно визначити ризики й 
можливості, які здатні впли-
нути на систему менеджменту 
якості й загальні результати ді-
яльності компанії.

– Після затвердження цієї 
версії ми оберемо пілотний 
цех, на базі якого відпрацьову-
ватимемо нові норми стандар-
ту. Вони дозволять нам удоско-
налити систему менеджменту, 
зокрема в питаннях компе-
тентності персоналу, іннова-
цій, управління витратами, 
запобігання ризикам тощо, – 
зауважує Крістіна Здоровець.

Нагадаємо, в 2004 році ке-
рівництво ПАТ «АЗОТ» ухва-
лило рішення про розробку 
й впровадження інтегрованої 
системи менеджменту в скла-
ді систем менеджменту якос-
ті, екологічного менеджменту, 
управління охороною пра-
ці та промислової безпеки. 

На сьогодні підприємство сер-
тифіковане за трьома міжна-
родними стандартами – ISO 
9001:2008, ISO 14001:2004 та 
OHSAS 18001:2007. У 2012 
році Черкаський «Азот» взяв 
участь у 17-му Українському 
національному конкурсі якос-
ті. Згідно з рішенням комісії, 
підприємство стало лауреатом 
конкурсу, що є визнанням ви-
сокого рівня ділового вдоско-
налення товариства.

Максим Батир, 
фото автора

Начальник відділу ІСМ К.Здоровець

Сертифікат ISO 9001 підтверджує, що в компанії запровад-
жена та успішно функціонує система менеджменту якості. 
Виробник гарантує своїм споживачам, що продукція виробля-
ється в керованих умовах і відповідає міжнародним стандар-
там якості, незалежно від зміни зовнішніх чи внутрішніх умов. 
Однією з вимог, яка сьогодні висувається потенційним учасни-
кам різноманітних міжнародних тендерів із закупки добрив, є 
саме наявність сертифікатів ISO.

«Intertek Group» – міжнародна компанія з надання послуг у 
галузі незалежної експертизи, контролю, випробувань та сер-
тифікації. Компанія має більше 1000 офісів і лабораторій по 
всьому світу. Чисельність працівників досягає 36 тисяч.

Довідка

Ялового Дмитра Вікторо-
вича з 2 квітня  2015 року при-
значено начальником відділу 
управління якістю, стандар-
тизації, сертифікації та наг-
ляду в сфері REACH.

Дмитро Вікторович 1984 
року народження. Має дві 
вищі освіти. У 2007 році за-
кінчив Черкаський націо-
нальний університет імені 
Б.Хмельницького, спеціаль-
ність за дипломом – мова 
та література (англійська, 
німецька), кваліфікація – 
магістр філології, викладач 
англійської, німецької мов 
та літератури. У 2013 році – 
вищий навчальний заклад 
– університет економіки та 
права «КРОК», спеціаль-
ність за дипломом – якість, 
стандартизація та сертифі-
кація, кваліфікація – керів-
ник установи (структурного 
підрозділу) із стандартизації, 
сертифікації та якості.

На Черкаському «Азоті» 
працює з 2008 року.

Щиро вітаємо Дмитра 
Вікторовича Ялового з при-
значенням. Зичимо вагомих 
здобутків у професійній ді-
яльності.

Відділ  кадрів

Кадри

З призначенням!
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15 квітня виповнилося 35 років з дня відкриття в місті Черкаси Палацу культури «Дружба народів» – структурного 
підрозділу ПАТ «АЗОТ», що входить до холдингу OSTCHEM (об’єднує підприємства азотної хімії Group DF). Серед його ви-
хованців – відомі діячі культури та мистецтва.

ПК «ДРУЖБА НАРОДІВ» 
ВІДЗНАЧИВ 35-РІЧЧЯ

тами та заслуженими діячами 
культури України.

– Практично з відкрит-
тя ПК «Дружба народів» у 
ньому займається зразковий 
ансамбль танцю «Дружба», 
створений ще в 1976 році 
при профкомі виробничого 
об’єднання «Азот». Керівник 
ансамблю – заслужений пра-
цівник культури України Ольга 
Золотарьова. Випускники цьо-
го колективу складають більшу 
частину балету Черкаського 
народного хору та обласного 
музично-драматичного теат-
ру, – розповідає директор ПК 
«Дружба народів» Галина Бур-
лака. – Більше 8 тисяч вихо-
ванців випустив за роки своєї 
роботи й відомий ансамбль 
бального танцю «Лілея», яким 

керують заслужені працівники 
культури України Валентин i 
Віра Фролови. Багато випуск-
ників «Лілеї» стали професій-
ними танцюристами, а деякі 
вже створили свої бальні шко-
ли і студії. 

Сцена палацу стала старто-
вим майданчиком для заслу-
жених артистів України Олени 
Варич та Петра Чорного, за-
служених працівників культу-
ри України Миколи Плашке-
вича та Володимира Єфімова, 
авторів та виконавців Олек-
сандра Недобора і Олександра 
Бабенка, керівника шоу-бале-
ту «Каприз» Лідії Тихомирової, 
артиста Черкаської обласної 
філармонії Петра Осипенка, 
артиста театру ляльок Олек-
сандра Донця та багатьох ін-
ших. 

Нині в Палаці культури хі-
міків працюють 7 танцювальних 
ансамблів та вокальна студія, 
в яких навчається близько 700 
дітей. Усі ці колективи – пере-
можці численних престижних 
всеукраїнських та міжнарод-
них конкурсів.

– Виховання у дітей есте-
тичного смаку, розкриття  їх-
ніх творчих здібностей – це 
невід’ємна складова всебіч-
ного і гармонійного розвитку 
особистості. Ми дуже вдячні 
керівництву підприємства та 
управляючої компанії за розу-
міння важливості нашої роботи 
та підтримку започаткованих 
культурних проектів, – зазна-
чила Галина Бурлака.

Крім роботи з дитячими твор-
чими колективами, ПК «Дружба 
народів» є незмінним осередком 
мистецького життя. Щоміся-
ця тут проходить до 15 різно-
манітних заходів та концертів. 
На сцені Палацу виступають 
відомі вітчизняні й зарубіжні 
виконавці та колективи, яких 
приваблює великий розмір 
концертної зали з відмінною 
акустикою, зручність побуто-
вих умов, професійна органі-
зація концертів колективом 
«Дружби народів».

Святкування 35-річчя Пала-
цу культури «Дружба народів» 
відбулося 17 квітня. Детальніше 
про це читайте на стор.16

Наталія Бакалова

Нині, збудований хіміками 
Черкаський Палац культури є 
одним із найбільших та найкра-
ще оснащених концертних май-
данчиків України, осередком 
культурного і духовного життя 
міста й області.

У 2012 році після проведе-
ного тут капітального ремон-
ту ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM 
в рамках програми «Збережи 
своє місто», ініційованої Го-
ловою Федерації роботодавців 
України та власником Group 
DF Дмитром Фірташем, голов-
ний концертний майданчик 
Черкас став надзвичайно су-
часним.

– Реконструкція Палацу, 
яка почалася у 2011 році, стала, 
напевно, найбільш масштаб-
ною в Черкасах за останні 20 
років. Протягом одного сезону 
було виконано величезну за 
обсягами та складністю роботу 
– капітально відремонтовано 
й облаштовано всі приміщен-
ня Палацу загальною площею 
20 000 м2 та 14 000 м2 площі нав-
коло нього, – зазначив Голова 
Правління ПАТ «АЗОТ» Віталій 
Скляров. – Загалом у ремонт та 
сучасне оснащення «Дружби 
народів» було вкладено близь-
ко 52 мільйонів гривень.

За 35 років у численних твор-
чих колективах «Дружби наро-
дів» пройшли підготовку тисячі 
вокалістів і танцюристів, багато 
з яких стали відомими артис-

Оновлений фонтанПалац культури «Дружба народів» після реконструкції

Виступ учасників хореографічних колективів

Зіркові гості на сцені Палацу
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Азотівці допомагають 
проводити 
благоустрій у місті

Традиційно навесні працівники ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM проводять благоустрій не лише 
на території підприємства, а й у місті, зокрема в підшефних школах. Суботники вже про-
вели школи  №№ 18, 12, 22, 20, 2. Прибирати та упорядковувати їхні території допомага-
ли працівники цеху господарської діяльності, захисних покриттів, цехів К-1 та К-6.

Загалом з усіх навчальних 
закладів було вивезено 10 ванта-
жівок сміття, а в ЗОШ № 12 за-
везено пісок і землю для облаш-
тування клумб. Підприємство 
допомогло й школі № 17, де 
потрібно було обрізати високі 
дерева та зрізати омелу.

– У нас 4 гектари території, 
тому прибирання й вивезення 
листя – це досить великий об-
сяг  роботи і якби не допомога 
«Азоту», впоратися з нею було 
б важко, – зазначив директор 
ЗОШ № 18 Василь Грищенко. 
– Крім того, працівники під-
приємства оперативно при-
везли нам вапно, завдяки чому 
в нас вже побілені дерева та 
бордюри. Також шефи допо-
можуть нам перенести у нові 
приміщення обладнання для 
шкільних майстерень. Під-
ключать його до мережі висо-
кокваліфіковані спеціалісти з 
підприємства.

Весняне прибирання й бла-
гоустрій за межами території 
«Азоту» традиційно почина-
ється з вулиці Першотравневої 
та прилеглих до підприємства 
територій. Бригада асфальто-
бетонників ЦГД уже провела 
ямковий ремонт відрізка вули-
ці протяжністю 3 км. Тут також 
обрізано та побілено дерева, 
прибрано узбіччя, пофарбова-
но й побілено бордюри. 

На прохання жителів району 
Придніпровський азотівці заси-
пали відходами асфальту та ще-
беню ями на перехресті вулиць 
Ватутіна та Рябоконя, через які 
дуже ускладнювався рух авто-
мобілістів. Тривають роботи і 
на інших територіях міста, за 
які відповідальний «Азот».    

– Ми вже почали роботи 
з благоустрою площі біля ПК 
«Дружба народів, – розповідає 
начальник ЦГД Михайло Клим-
чук. – Тут будуть пофарбовані 

лавочки, яких на площі 150 
штук, встановлено парканчи-
ки біля дитячого майданчика, 
оновлено клумби.  

Цього року ПАТ «АЗОТ» 
традиційно візьме участь у за-
гальноміському суботнику. Пра-
цівники підприємства разом із 

учнями шкіл прибиратимуть 
парки і сквери міста, приле-
глі до шкіл вулиці. Також буде 
упорядковано території біля 
гуртожитків «Азоту» і Центру 
дитячої творчості. 

Наталія Бакалова,
фото автора

Робітники ЦГД під час робіт на вулиці Першотравневій

Наймолодші учасники 
були в захваті від гри «Весел-
ка», де потрібно на швидкість 
запам’ятовувати кольори. Ще 
частина дітей змогла відчути 
себе справжніми господа-
рями, граючи в розвиваючу 
гру «Ферма». А от найстарша 
група грала в «Каркассонн» 
– настільну стратегічно-еко-
номічну гру. На сьогодні у 
світі продано 6 мільйонів її 
екземплярів. У 2001 році вона 
отримала нагороду «Гра року» 
в Німеччині.

– Велика праця – це бу-
дувати ближні стосунки та 

вчитися поважати один одно-
го. Фестиваль настільних ігор 
допоміг дітям проявити не 
тільки свої розумові здібнос-
ті, але й ще більше зблизити-
ся, – говорить директор Цент-
ру дитячої творчості Людмила 
Дивнич.

За результатами «батлу» 
було обрано переможців. Також 
серед дітей визначили «Най-
кмітливішого» та «Найрозумні-
шого» гравця. Атмосферу фес-
тивалю доповнили подарунки 
та солодощі від ПАТ «АЗОТ».

Власн. інформ.

У Центрі дитячої творчості ПАТ «АЗОТ» пройшов фестиваль настільних ігор. Участь у ньому змогли взяти діти різних 
вікових категорій – від 5 до 16 років.

Центр дитячої творчості провів 
фестиваль настільних ігор
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У підшефній «Азоту» 
ШКОЛІ №20 ПРОЙШОВ
ЗВІТНИЙ КОНЦЕРТ

Черкаський драматичний 
театр взяв участь у ІІ Між-
народному театральному фес-
тивалі-ярмарку в Бразилії, 
куди привозять свої найціка-
віші роботи режисери з усього 
світу. Нашу трупу запросили 
показати виставу за п’єсою 
Георга Бюхнера «Войцек».

– Про наш приїзд на фес-
тиваль місцева преса повідо-
мила. Але, гадаю, не лише 
героїчна боротьба українців 
за незалежність, про яку знає 
весь світ, мала вплив на те, 
що придбати квиток на наші 
вистави було практично не-
можливо. Задовго до вистав 
підходили до службового 
входу колишні співвітчизни-
ки і буквально благали про 
квиток, щоб хоча б зі сцени 
почути рідне українське сло-
во, – розповів директор теат-
ру Володимир Осипов.

Драмтеатр 
підкорив 

Сан-Паулу

Новини коротко

Творче об’єднання WAM 
і танцювальний центр Max 
Dance 16 травня презентують 
у Черкасах танцювальний 
мюзикл «Пробачити батька».

В основі сюжету лежить 
реальна життєва історія ке-
рівника WAM – Белли Мача-
рашвілі. Мюзикл порушить 
проблему «безбатченків». 
Стосунки батьків і дітей, не-
розуміння і сварки, любов і 
прощення – складний про-
цес сімейних відносин, який 
так сильно впливає на життя 
і майбутнє виховання дітей.

За інформацією місцевих 
інтернет-ресурсів

У Черкасах 
презентують

 мюзикл

Справжній великий концерт провела 16 квітня Черкаська спеціалізована школа 
I-III ступенів №20. Як завжди, в організації цього заходу допоміг Черкаський «Азот» 
OSTCHEM, для якого ця школа є підшефною.

У вітальному слові директор 
школи Людмила Кіта подяку-
вала ПАТ «АЗОТ» за постійну 
допомогу школі, створення ком-
фортних умов для навчання й 
творчого розвитку дітей.

– Завдяки тому, що «Азот» 
надав автобус, наш оркестр 
народних інструментів зміг 
взяти участь у всеукраїнсько-
му конкурсі «Обдаровані діти 
України», де здобув перемогу, 
– зазначила Людмила Богданів-
на. – Днями ми возили до Ка-
нева наших гостей з Англії. Та 
й з перевезенням колективів та 
інструментів і апаратури на цей 
концерт нам допоміг «Азот». 

Підприємство надавало 
спонсорську допомогу школі 
№20 і до підписання шефської 
угоди. Так, для потреб школи 
було придбано сучасний теле-
візор, принтер і ноутбук, для 
оркестру народних інструмен-
тів – металофон, для театраль-
ної студії – магнітофон.

 Після того, як два роки 
тому в рамках програми соці-
альної корпоративної відпові-
дальності холдингу OSTCHEM 

та Group DF було підписано 
шефську угоду з 10-ма школа-
ми міста, підприємство почало 
більше ними опікуватися. 

Того ж літа в школі №20 
було зроблено найнеобхідніші 
ремонти: відремонтовано сте-
лю в фойє, приймальні та ка-
бінеті директора, замінено па-
нелі в спортзалі, закуплено 20 
ліжечок для першокласників, 
кабінки в туалети, умиваль-
ники тощо.  Торік було також 

придбано великий плазмовий 
телевізор.

–  За останній рік ми допо-
магали школі з ремонтом акто-
вого залу – обладнали сцену, 
відремонтували опалення в 
спортзалі, каналізацію і водо-
гін у їдальні, – зазначив кура-
тор школи №20, начальник цеху 
з виробництва карбаміду М-2 
Дмитро Артюхов, який був при-
сутній на звітному концерті 
школи. – Кожного року допо-
магаємо з проведенням субот-
ників і технікою, й інвентарем.

Як зазначила Людмила 
Богданівна, до шефів школа 
нині звертається як до «швид-
кої допомоги» з будь-яких 
питань: прорвало опалення, 
забився злив чи каналізація – 
на «Азоті» є спеціалісти, які 
можуть швидко і якісно ви-
конати будь-яку роботу. Тож, 
адміністрація школи висловлює 
велику подяку Голові Правління 
ПАТ «АЗОТ» Віталію Склярову 
та куратору Дмитру Артюхову за 
ту допомогу, яку вони надають, 
небайдужість до потреб дітей.

Наталія Бакалова,
фото автора

Людмила Кіта (в центрі) зі своїми вихованцями

Виступ ансамблю баяністів школи №20

Нині у школі №20, яка має гуманітарно-естетичний профіль, займаються майже 
два десятки дитячих творчих колективів: вокальних, хореографічних, інструменталь-
них. Тож на концерті глядачі змогли насолодитися всією мистецькою палітрою.
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Народився я на Сумщині, а тому в далекому дитинстві навіть гадки не мав, що доля «закине» мене на черкаську 
землю. Але все сталося так, як сталося. Після школи вирішив здобувати професійну освіту в Конотопському технічному 
училищі за фахом механік-комбайнер, який на той час обирали більшість моїх ровесників. До служби в армії встиг по-
працювати комбайнером і водієм в машино-тракторній станції (МТС) та в колгоспі.

ЩИРО ЗАВДЯЧУЮ ВСІМ 
ЗА ПРОФЕСІЙНУ 
І ЖИТТЄВУ  НАУКУ

1961–1964 роки в моєму 
житті були переломними. Саме 
в Черкасах проходила моя вій-
ськова служба, після якої я 
вступив до Черкаського ТУ №8 
і закінчив його з відзнакою, ма-
ючи шостий розряд апаратника з 
виробництва іонообмінних смол. 
Уже тоді мені добре була відома 
інформація про будівництво 
Черкаського «Азоту». Про цю 
подію я дізнався ще більше, 
коли в період навчання в груд-
ні 1964 року на базі ремонт-
но-механічного цеху проходив 
виробничу практику. Потім 
була чотиримісячна практи-
ка на Уралі, де я стажувався у 
своєї наставниці – майбутньої 
дружини Ніни Олексіївни, яка 
згодом приїхала в Черкаси і з 
1966 року й до виходу на заслу-
жений відпочинок трудилась в 
цеху І-1.

Практика практикою, а пер-
шого липня 1965 року я оста-
точно прийшов працювати на 
Черкаський «Азот» у ремонтно-
механічний цех, зокрема у відді-
лення антикорозійних сполук і 
покриттів з підготовки облад-
нання для нового виробничого 
комплексу іонообмінних смол. 
У цьому структурному підрозді-
лі відбулася моя перша зустріч з 
нашим директором Іваном Ки-
риловичем Білошапкою, який, 
що мене приємно вразило, 
кожного ранку заходив у РМЦ, 
цікавився, що ми робимо  і яке 
куди устаткування готуємо. 
Відверто скажу: дивилися ми 
на Івана Кириловича з особли-

вою повагою як на великого 
керівника майбутнього хіміч-
ного гіганта.

Уже через рік трудової ді-
яльності я «загорівся» бажан-
ням без відриву від вироб-
ництва здобути вищу освіту 
в Дніпропетровському хімі-
ко-технологічному інституті, 
зосередившись на техноло-
гії виробництва пластичних 
мас. На це пішло шість років 
(1966–1972 рр.), а в 1969 році 
мене призначили майстром 
зміни, згодом начальником 
зміни, начальником відділен-
ня дивінілбензолу (ДВБ). Очо-
лював одну з передових змін, 

яка в масштабах підприємства 
неодноразово виборювала перші 
місця за економічними показни-
ками роботи. Коли на «Азоті» 
було створено нову структур-
ну одиницю Держприймання, 
перейшов працювати туди, ма-
ючи за плечима вже чималий 
досвід. За Держприйманням 
були в моїй біографії й ще два 
цехи – товарів побутової хімії 
та пакування і відвантажен-
ня аміачної селітри з потоку 
у транспортні засоби – М-8. 
З часу його введення підпри-
ємство значно розширило по-
ставки мінеральних добрив на 
вітчизняні та світові ринки. А 

ще цех виробляв поліетилено-
ву плівку різних форматів і тов-
щини. Проте, найбільше при-
ємних спогадів залишив по собі 
колектив апаратників зміни «Д» 
цеху І-1. Їхній вірш-посвяту я 
зберігаю в своїх архівах і нині, 
що підтверджує наш давній 
взаємозв’язок.

Першими фахівцями цеху 
І-1 з великим досвідом роботи 
були апаратники Олександр 
Тимофійович Моісеєнко та Ми-
хайло Онуфрійович Афанасьєв; 
начальники змін Василь Юхи-
мович Меркулов та Геннадій 
Михайлович Соколов;  техно-
логи Борис Васильович Серьо-
гін, Віктор Васильович Ярмак, 
Іван Дмитрович Савицький, 
Микола Олександрович Кис-
ліцин, Володимир Данилович 
Шатов та Євген Михайлович 
Дехтярьов; начальники цеху 
Володимир Петрович Горєлов, 
Петро Кузьмович Подольський, 
Георгій Павлович Коршунов, 
Сергій Григорович Боряков та 
В’ячеслав Юхимович Зак.

Я щиро вдячний  їм усім за 
професійну науку і моральну 
підтримку. Вони були як мая-
ки-орієнтири для мене та моїх 
однолітків. Працюючи поруч з 
ними, ми вчились і набиралися 
досвіду, який спрямовували на 
розвиток і становлення рідного 
«Азоту». На жаль, багатьох уже 
немає серед нас. І хоча ми всі 
лише тільки гості в цьому світі, 
проте життя продовжується…

Микола Омельченко,
ветеран праці ПАТ «АЗОТ»

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.

Микола Іванович Омельченко
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Олексія Заярнюка та Юрія Карпича призвали до лав української армії ще під час першої хвилі мобілізації в березні 
минулого року. Саме в цей час на Донбасі розпочалися  воєнні дії та антитерористична операція.

БРАТИ ПО ЗБРОЇ: 
Зі Сходу повернулися перші 
демобілізовані герої-азотівці

Вони рік воювали за єд-
ність і неподільність України. 
Обох азотівців мобілізували 
до 14 батальйону територіаль-
ної оборони «Черкаси» (нині 
14-ий мотопіхотний батальйон). 
На передову вони потрапили 
через півроку, адже після про-
ходження бойової підготовки 
в Дівичках Київської області 
спочатку охороняли держав-
ний кордон в Котовському ра-
йоні на Одещині.

– Ми працювали в різ-
них цехах, тому до мобіліза-
ції не спілкувалися. Там теж 
були у різних підрозділах. Я 
– зв’язківець, а Юра – водій. 
Роззнайомилися тільки в Ко-
товську, – говорить Олексій 
Заярнюк.

ДЕНЬ «Д». НА ПЕРЕДОВІЙ

4 вересня 2014 року бійців 
14-го батальйону відправляють 
у зону АТО. Не минув і тиж-
день, як в усіх ЗМІ країни їх 
охрестили дезертирами, хоча 
хлопці нікуди не тікали й про-
довжували нести службу в зоні 
бойових дій. Вони порушили 
єдину, але найголовнішу і ціл-
ком зрозумілу проблему, – для 
виконання стратегічних зав-
дань і захисту бракує озброєн-
ня. Згодом конфлікт залаго-
дився. Як і раніше, батальйон 

продовжив тримати оборону 
на своїх позиціях.

– Були в Удачному, Межо-
вому, Старогнатівці… У Ново-
троїцьку могли розпрощатися 
з життям, якби начальник шта-
бу без наказу, під свою відпо-
відальність не відвів нас. Бук-
вально через 30 хвилин ворог 
повністю зачистив ту терито-
рію, – розповідає Юрій Карпич. 
– Найважчий перший день – 
день усіх днів. Страх – адекват-
на реакція на нові обставини, в 
яких доводиться жити. Однак 
треба якнайшвидше навчитися 
контролювати це відчуття. Ду-
маю, я боявся не менше інших, 
але старався про це не думати. 
Якщо приймати все близько до 
серця, можна втратити здоро-
вий глузд.

– Легко сказати, але склад-
но зробити. Єдина надія – 
змиритися. Чим швидше ти це 
зробиш, тим швидше почнеш 
діяти як треба – холоднокров-
но, – додає Олексій Заярнюк. 
– У вільний час краще абстра-
гуватися – чистити зброю, зай-
матися якимись побутовими 
справами… Я ще й багато чи-
тав. Практично всі книги, які 
потрапляли на очі.

Поняття «сєпар» на Сході 
дуже розмите. Своїх противни-
ків українські військові ділили 
на «білих» і «чорних». Окремих 

особистостей доводилося за-
тримувати.

– 90% з тих, кого я бачив, 
– «кадирівці» і «казаки», – 
розповідає Олексій. – Одного 
разу патрулювали місцевість і 
побачили попереду підозрілий 
автобус. Вчепилися за ним, ку-
леметник навіть автомат три-
мав на готові. Переслідували 
«ціль» через усе місто. Пізніше 
з’ясувалося, що то «силовики» 
і ми зриваємо їм операцію. 
Вони запропонували приєдна-
тися до них. Противника тоді 
ми таки «накрили».

З МИРУ ПО НИТЦІ, 
А ВІЙСЬКОВОМУ – 
БРОНЕЖИЛЕТ

На відміну від техніки й 
озброєння у бійців батальйону 
не було нарікань на продовольче 
забезпечення. Регулярно над-
ходила гуманітарна допомога 
від волонтерів із усіх куточків 
України.

– Місцеві жителі теж нас 
«підгодовували». Однак час-
тіше ми чули запитання: «Що 
ви тут робите? Навіщо ви сюди 
приїхали, чи задумувалися ви 
над цим?». Хоча були люди й 
з іншою позицією, з якими 
можна було нормально по-
говорити. Особисто я заприя-
телював з одним рибалкою. 

Навіть в гості до нього їздив, 
– каже Олексій.

Хлопці розповідають, що 
були навіть часи, коли вже не 
вистачало місця для зберіган-
ня провіанту. Аби провізія не 
псувалася, військові передава-
ли її до дитячого садка, який 
розташовувався неподалік. У 
випадках передислокації про-
дукти відправляли іншим ба-
тальйонам.

– Взагалі без волонтерської 
підтримки на Сході було б 
складно, – зауважує Юрій. – 
Нам надзвичайно допомагали 
азотівці, за що їм величезна 
подяка. Ми отримували все, 
про що просили – і бронежи-
лети, і каски, і берци, і теплий 
одяг, і водо- та вітронепроник-
ні костюми «Горка»… Завдяки 
чому вдалося перезимувати. 
Бойові товариші навіть «мажо-
ром» мене називали.

ДОВГООЧІКУВАНИЙ 
ДЕМБЕЛЬ

18 березня цього року азотів-
ців демобілізували. Зараз вони 
зі своїми рідними і поволі зви-
кають до мирного життя, хоча 
думками почасти ще й досі там 
– на Сході. Постійно телефо-
нують бойовим побратимам 
– дізнаються про ситуацію із 
перших вуст. Також надсила-
ють їм гуманітарну допомогу. 
Нещодавно разом із волонтер-
ською групою підприємства 
Юрій закупив і надіслав 14-му 
мотопіхотному батальйону 
чотири комплекти італійської 
форми.

Повернулися хлопці вже і 
до роботи на «Азоті». Олексій 
продовжує працювати елект-
ромонтером в ЦЕРЦ, Юрій 
– слюсарем-ремонтником в 
котельному цеху. Найближчим 
часом вони поїдуть на оздо-
ровлення в санаторій «Дні-
про-Бескид» у Трускавці. Про 
путівку подбав профком това-
риства.

Максим Батир

Служба в армії зробила О.Заярнюка та Ю.Карпича друзями

Юрій Карпич на передовій
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17 квітня цього року на території 1 ДПРЗ проведено святкові заходи з нагоди Дня працівників пожежної охорони, 
згідно з Указом Президента України «Про День пожежної охорони» від 11.10.2013 року № 555. Це свято було встанов-
лено на підтримку ініціативи громадських об’єднань та Державної служби України з надзвичайних ситуацій, враховуючи 
вагомий внесок пожежників у справу боротьби з вогняною стихією, захист життя і здоров’я людей, майна від пожеж.  

У День професійного свята 
ПОЖЕЖНИКИ ПРИЙМАЛИ 
ВІТАННЯ ТА ЗМАГАЛИСЯ

На території загону відбу-
лись урочистості із залученням 
особового складу, ветеранів та 
представників церкви. 

За пропозицією начальника 
Управління ДСНС України в 
Черкаській області генерал-ма-
йора служби цивільного захис-
ту В.М. Гвоздя були запрошені 
ветерани загону С.Г. Бурлай, 
В.О. Заборовець, О.П. Бе-
режко, М.В. Тригубенко, які 
нес-ли службу в цьому під-
розділі. Начальник 1 ДПРЗ 
полковник служби цивільного 
захисту Ю.О. Литвин доповів 
про підсумки службової ді-
яльності підрозділу, привітав 
співробітників з професійним 
святом та урочисто вручив 
подяки ветеранам, після чого 

були проведені змагання осо-
бового складу з пожежно-ря-
тувального спорту. У спортив-
них змаганнях взяли участь 72 
спортсмени. Учасники випро-
бувань продемонстрували свої 
вміння та навички, здобуті під 
час служби. 

Як зазначив Юрій Олек-
сандрович, ці змагання про-
водяться з метою самовдос-
коналення, допомагають 
фізично розвивати особис-
тість рятівників, адже пожеж-
но-рятувальний спорт – це 
особливий вид спорту, який 
є обов’язковим додатком до 
професії. Це спорт, що рятує 
життя. У ньому беруть участь 
не професійні спортсмени, а 
професійні пожежні рятуваль-

ники, які щодня несуть бойове 
чергування, ліквідують поже-
жі, рятують людей, надають 

допомогу в різних надзвичай-
них ситуаціях. 

Підготував Д. Бєлашов
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Георгіївська дерев’яна церква у Седневі

Будинок-музей О.Довженка в Сосниці

Тріумфальна арка
в Новгород-Сіверському

для художників, адже пейзажі 
дійсно зачаровують.

Не менш цікавий об’єкт – 
селище Сосниця, яке знаходить-
ся неподалік від мальовничого 
злиття річок Десни та Сейму. Це 
мала батьківщина Олександ-
ра Довженка – письменника, 
сценариста, кінорежисера, 
педагога, ім’я якого носить го-
ловна кіностудія України. Про 
нелегку долю цієї таланови-
тої людини можна дізнатися у 
сосницькому літературно-ме-
моріальному музеї, побачити 
дім, в якому народився ми-
тець, садибу та два пам’ятника. 
Музей – це не просто жива 
пам’ять корінної диволюдини, 
це вузлова станція Духовності 
України. На його території все 
відтворено в такому вигляді, 

му дерев’яному храмі знімали 
перший радянський фільм жа-
хів – «Вій» за мотивами тво-
ру Миколи Гоголя. У седнів-
ському парку  росте 600-річна 
Шевченкова липа, під якою 
любив відпочивати поет, у 
стилі класицизму спорудже-
на Восьмиколонна ротонда 
– альтанка Леоніда Глібова, де 
відомий байкар написав сво-
го вірша «Журба». Тут щороку 
наприкінці вересня проводять 
Всеукраїнське літературно-
художнє свято «Седнівська 
осінь». Багато часу та дозвілля 
проводило в Седневі чимало 
відомих художників України, 
проходили творчі заходи. З 
цих міркувань тут встановлено 
пам’ятник Т.Яблонської. Сед-
нів і нині є улюбленим місцем 

Перлиною Чернігівщини 
вважають місто Козелець, роз-
ташоване на півдорозі від Києва 
до Чернігова. Його  назва має 
подвійне походження. Кажуть, 
що нібито в лісі на околиці 
містечка  водилося багато кіз, 
а ще улюбленим кормом до-
машніх тварин були польові 
квіти – козелець. Сьогодні це 
поселення відоме насамперед 
завдяки собору Різдва Бого-
родиці – пам’ятки архітектури 
національного значення XVIII 
століття, спорудженої на за-
мовлення графині Наталії Ро-
зумовської (матері Олексія та 
Кирила Розумовських) відоми-

ми архітекторами А.Квасовим 
та І.Григорович-Барським. 
Поряд з храмом розташована 
чотириярусна дзвіниця. Її ви-
сота до хреста становить 50 
метрів. Це своєрідний давній 
маяк, який видно на далекій 
відстані степового простору…

Наступним шляхом екскурсії 
є поїздка до Седнева. На під’їзді 
до селища увагу привертають 
кургани часів Київської Русі. 
Седнів (літописний Сновськ) 
– вперше згадується  в Іпатіїв-
ському літописі під 1068 роком 
і був однією з найукріпленіших  
фортець. У ньому й нині бага-
то архітектурних пам’яток. Це 
Воскресенська, Георгіївська та 
Успенська церкви, садиба Ли-
зогубів, кам’яниця Лизогубів. 
До речі, саме в Георгіївсько-

туристичні маршрути
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як описано в біографічній по-
вісті. Саме Сосниці присвяче-
но довженківську «Зачаровану 
Десну» – таку романтичну й 
світлу кіноповість, пронизану 
сонцем і музикою, журбою та 
гумором, щирою закоханіс-
тю та патріотизмом картину 
дитинства. Починаючи з 2004 
року тут проходить Всеукра-
їнський молодіжний кінофес-
тиваль «На хвилях зачарованої 
Десни».

Цікаво, що у Сосниці три-
валий час перебувала Анна 
Керн, яку увічнив великий 
Олександр Пушкін у вірші «Я 
помню чудное мгновенье…» 

Багатий на  історичне мину-
ле і Бобровицький район Чер-
нігівщини. Варто лише здійс-
нити оглядову екскурсію по 
місту Бобровиці, відвідавши 
історико-краєзнавчий музей, 
обеліск Слави, могилу Героя 
Радянського Союзу Олега 
Бичка, побувати на цукровому 
заводі, який був збудований 
у ХІХ столітті і діє донині, за-
йти  до Бобровицького аграр-
но-економічного коледжу ім. 
О.Майнової, що є одним із 
найстаріших навчальних зак-
ладів України тощо.

Подальший шлях неодмінно 
спрямуйте до Новгорода-Сівер-
ського – міста, яке не залишить 
байдужими навіть найвибагли-
віших туристів. Вперше згада-
не 1096 роком. Саме з Новго-
рода-Сіверського князь Ігор 
Святославович ходив війною 
на землі половецькі. Один з та-
ких походів описаний у «Сло-
ві про похід Ігорів». Головною 
окрасою міста є Спасо-Пре-
ображенська обитель поряд з 
Успінським собором, Микіль-
ською церквою, пам’ятником 
літописцю старовини – Бояну. 
Особливої уваги заслуговує 
унікальна споруда – тріум-
фальна арка. Похвалитися по-
дібною архітектурною особ-
ливістю можуть тільки шість 
світових міст, з-поміж яких – 
Новгород-Сіверський.

Ніна Гошуренко

Що може бути кращим, ніж відкрити для себе нові незвідані краї, чарівні у красі природи, у турі вихідного дня. Ко-
зелець, Бобровиця, Седнів, Сосниця, Новгород-Сіверський – ось вони, ці дивовижні місцини, тісно поєднані з історією 
та шармом українського Полісся, відвідані далеко не всіма українцями. Впевнена, що після цієї словесної екскурсії, ви 
неодмінно вирушите в подорож.

Тур вихідного дня.Тур вихідного дня.  У КРАЮУ КРАЮ    
«ЗАЧАРОВАНОЇ ДЕСНИ»«ЗАЧАРОВАНОЇ ДЕСНИ»
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УЧАСТЬ ТЕАТРУ У ФЕСТИВАЛІ «ХЛІБ І ВІЙНА» АРТХУТІР ОБИРОК
СНІДАНОК  З  ВОРОГОМ – субота (початок о 17 год.)
(Комедія абсурду за мотивами Фернандо Аррабаля. Тривалість 1 год.)
БОЇНГ-БОЇНГ – неділя (початок о 17 год.)
(Комедійна фантазія з життя стюардес  на 2 дії. Тривалість вистави 2 год.) 
КАЙДАШЕВА СІМ’Я  – середа (початок о 18 год. 30 хв.)
(Трагікомедія Івана Нечуя-Левицького. Тривалість вистави 2 год. 35 хв.)
ХТО  В  ДОМІ  ГОСПОДАР?!... – четвер (початок о 18 год. 30 хв.)
(Травестія на 2 дії Олексія Коломійця. Тривалість вистави 2 год. 05 хв.)
ДУМА ПРО БРАТІВ НЕАЗОВСЬКИХ – п’ятниця (початок о 18 год. 30 хв.)
(Драматична поема Ліни Костенко. Тривалість вистави 1 год. 30 хв.) 
ЦИГАНСЬКИЙ БАРОН – неділя (початок о 17 год.)
(Комічна опера Йоганна Штрауса.Тривалість вистави 2 год.)
МІСТО НА «Ч» – вівторок (початок о 18 год. 30 хв.)
(Документальна вистава Наталії Ворожбит. Тривалість вистави 1 год. 30 хв.)
МАРТИН БОРУЛЯ – середа (початок о 18 год. 30 хв.)
(Комедія на 2 дії Івана Карпенка-Карого. Тривалість вистави 2 год. 15 хв.)
СІЛЬВА – четвер (початок о 18 год. 30 хв.)
(Оперета на 3 дії Імре Кальмана. Тривалість вистави 3 год.) 

ВЕЧІР ЗА ОКРЕМОЮ  АФІШОЮ

звідусіль
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Народилися такі особистості: 
Жан Батіст Біо – французький фізик і астроном. Вивчав популяризацію світла, 

електромагнетизм і акустику; Шарлотта Бронте – англійська письменниця («Джен 
Ейр»);  Фредрік Байєр – засновник бюро миру, лауреат  Нобелівської премії 1908 року; 
Володимир Золденко-Круглов – український співак, працював у театрі Миколи Садов-
ського у Києві, в міській опері Одеси. Перший виконавець партії Енея в «Енеїді» Ли-
сенка; Володимир Данченко – український актор, народний артист УРСР. Працював в 
Українському драматичному театрі імені М.Заньковецької (з 1944 р.  – у Львові).

* Міжнародний день секретаря.

Цей день в історії позначений такими подіями: 
1519 рік. У Варшаві страчений Северин Наливайко – український козацький ота-

ман.
1944 рік. Жінки у Франції отримали виборче право.
1979 рік. У Києві відкрився театр драми і комедії.
2001 рік. Українському журналісту Георгію Гонгадзе посмертно присуджена «Пре-

мія за журналістику і демократію – 2001». Це рішення було прийнято на засіданні 
Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), 
яке відбулося в Копенгагені.

21
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

КВІТНЯ
Радимо приготувати

Необхідно: 150 г вареного рису, 150 г
слабосоленої сьомги, 1 пучок кропу, 3 
яйця, майонез, лимон.

Приготування: рис відварити і ви-
класти в салатник. Покрити майонезом. 
Сьомгу нарізати кубиками, викласти 
зверху рису і змастити майонезом. На-
різати кріп, викласти і знову покрити 
майонезом. Відварені яйця відокреми-
ти жовтки від білків і натерти на тертці. 
Спочатку викласти жовтки, майонез та 
білки. Зверху прикрасити салат лимо-
ном і кропом. Під час вживання можна 
полити соком лимона.

Смачного!
І.Ткаченко, м. Черкаси

Салат «Ніжність»

Іменини в Родіона, Марфи та Фелікса.

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

Мудрі казки для дітей та дорослих:

2

3

6

7

10

8

ЗОЛОТЕ КУРЧА
неділя (початок о 12 год.)

(Музична казка на 1 дію Володимира 
Орлова. Тривалість вистави 50 хв.)

ПОПЕЛЮШКА
неділя (початок о 12 год.)

(Музична казка Ірини Петрової та Іса-
ака Берлянда. Тривалість – 1 год. 10 хв.)

3

10

12

13

14

15

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

ХЕМРАЄВА Руслана Бабажановича – 
електромонтера цеху електропостачання 
із 25-річчям.

ПЛІСКО Альбіну Борисівну – озеле-
нювача цеху господарської діяльності із 
65-річчям.

ЖАДЬКА Олега Миколайовича – проми-
вальника-пропарювача залізничного цеху 
із 35-річчям.

КЛИМЕНКА Валентина Федоровича – 
слюсаря-ремонтника УКР із 45-річчям.

ШЕПЕЛЯ Ігоря Олександровича – 
електрозварника УКР із 30-річчям.

УСЕНКА Юрія Миколайовича – майстра 
з ремонту ЦГД із 60-річчям.

БИКОВСЬКОГО Олександра Олек-
сандровича – електромеханіка ЦЕРЦ із 
50-річчям.

ЖОСАН Наталію Миколаївну – стар-
шого інженера з метрології цеху КВПіА із 
55-річчям.

ЗАЙЧЕНКА Юрія Івановича – котель-
ника управління капітальних ремонтів із 
40-річчям.

КАЗИДУБ Елеонору Радославівну – 
старшого апаратника абсорбції цеху М-5 
із 50-річчям.

ЗИМУ Миколу Ільковича – машиніс-
та повітродувних машин цеху ОПСВ із 
50-річчям.

ХУДЕНКА Віталія Миколайовича – слю-
саря-ремонтника цеху централізованих 
ремонтів із 50-річчям.

СЕМЕРЕНКО Тетяну Федосіївну – при-
йомоздавальника вантажу та багажу заліз-
ничного цеху із 55-річчям.

ДЗЮБУ Миколу Миколайовича – май-
стра цеху електропостачання із 55-річчям.

ЄРМОЛАЄВУ Наталію Леонідівну – ін-
женера з охорони праці цеху К-9 із 55-річ-
чям.

СІВЦОВА Валерія Олександровича – 
апаратника підготовки сировини цеху І-1 
із 60-річчям.

ІЩЕНКО Ольгу Михайлівну – контро-
лера якості продукції і технологічного 
процесу ЦВТК із 50-річчям.

ЗЕЛЕНЬКА Вадима Володимировича – 
начальника зміни цеху М-6 із 30-річчям.

З ювілеєм!

ОВЧИННИКОВУ Людмилу Олексіївну 
– лаборанта хімічного аналізу ЦВТК із 
50-річчям.

АНДРУЩЕНКА Володимира Михай-
ловича – слюсаря-ремонтника ЦЦР із 
30-річчям.

КОВАЛЕНКО Тетяну Олексіївну – при-
биральницю службових приміщень цеху 
А-3 із 40-річчям.

ГРАБОВСЬКОГО Валерія Васильови-
ча – апаратника гідрування цеху К-4 із 
40-річчям. 

ВАСИЛЬЄВУ Світлану Михайлівну – 
економіста цеху М-6 із 55-річчям.

КЛИМЕНКА Євгена Григоровича – ізо-
лювальника на термоізоляції ЦЗП із 
50-річчям. 

ГОНЧАР Олену Петрівну – машиніста 
насосних установок цеху ВПіПК із 55-річ-
чям.

ПИЛИПЕНКО Ганну Якимівну – на-
чальника лабораторії цеху ХВО із 65-річ-
чям.

КОЛОМІЙЦЯ Анатолія Юрійовича 
– складача поїздів залізничного цеху із 
25-річчям.

ПЕРЕРВУ Руслана Петровича – покрі-
вельника ремонтно-будівельного цеху із 
35-річчям.

ШВАЙКО Ірину Михайлівну – старшого 
апаратника цеху К-2 із 50-річчям.

КОЛОМІЄЦЬ Людмилу Іванівну – 
апаратника теплоутилізації цеху М-5 із 
50-річчям.

ШЕВЧЕНКА Володимира Євгеновича – 
майстра цеху ВПіПК із 55-річчям.

САЛЕНКА Володимира Олександровича 
– майстра цеху господарської діяльності 
із 50-річчям.

ЛЄБЕДЄВА Олександра Віталійовича – 
слюсаря КВПіА цеху К-1 із 40-річчям.

НАКОНЕЧНОГО Юрія Васильовича – 
начальника лабораторії цеху КВПіА із 
40-річчям.

ПРИМЕНКА Олександра Івановича – 
докера-механізатора цеху К-7 із 40-річ-
чям.

ГОНЧАРЕНКА Віталія Анатолійовича – 
електромонтера цеху хімводоочищення із 
35-річчям.

ТЕМЧЕНКО Світлану Геннадіївну – ма-
ляра РБЦ із 40-річчям.

СЛОБОЖАНСЬКОГО Юрія Анатолійо-
вича – слюсаря-ремонтника цеху К-7 із 
45-річчям.

СТЕПАНЕНКО Олену Павлівну – елект-
ромонтера цеху електропостачання із 
55-річчям.

Щиросердно бажаємо вам сонячних квітневих ранків, росяних світанків, рясних удач, міцного здоров’я та земних благ 
на життєвих шляхах-дорогах. Нехай весела ластівка на крилах весни приносить вам щастя і неодмінно збуваються всі 
ваші заповітні мрії!

Після закінчення школи Ігор вступив 
на хімічний факультет одного з найста-
ріших (після Львівського)  університетів 
України – Харківський національний 

університет імені видатного просвітника 
Василя Каразіна, долучившись до числа 
студентів цього вишу, яких звично нази-
вають «каразінцями».

Його першим «професійним універси-
тетом» після здобутих теоретичних знань 
став Черкаський «Азот». 13 лютого 2013 
року (який збіг цифр!) на посаді апарат-
ника в цеху А-5 розпочалася його трудо-
ва біографія. Старання і відповідальність 
молодого фахівця запримітили одразу і 
його наступною сходинкою стало бюро 
управління проектами технічного відділу.

Щиросердно вітаємо Ігоря Щербину з 
красивим життєвим ювілеєм – світлим 
25-річчям.  Зичимо широких професійних 
горизонтів. А 25-ть – це лише старт 
для таких перспектив. Нехай всі ваші 
заповітні мрії мають міцні крила і дося-
гають найвищих вершин!

Власн. інформ.

Ювілеї працівників «Азоту»

Щасливі горизонти   Щасливі горизонти   
Ігоря ЩербиниІгоря Щербини

У дванадцятий день квітня 25-ть років тому в першій столиці України – міс-
ті Харкові на світ з’явився Ігор Щербина. Його дитинство серед ровесників 
нічим особливим не вирізнялося. Все як у всіх. І все ж…

Ігор Володимирович Щербина



17 квітня відбулися урочисті заходи з нагоди 35-річчя ПК «Дружба 
народів». На гостей свята чекав концерт та презентація фільму про іс-
торію будівництва, розвиток і сучасність Палацу культури.

Ювілей ПК «Дружба народів»:
СЛАВНА ІСТОРІЯ 
ТА ЯСКРАВА СУЧАСНІСТЬ

Відкрили святкування Голова Прав-
ління ПАТ «АЗОТ» Віталій Скляров і 
директор ПК «Дружба народів» Галина 
Бурлака. Віталій Леонідович подякував 
працівникам Палацу культури та ветера-
нам за їхню кропітку працю, яка вимагає 
творчого підходу, небайдужості та напо-
легливості. Саме завдяки їхній роботі 
Палац культури підприємства є осеред-
ком культурно-мистецького виховання 
дітей, затребуваним у Черкасах місцем 
проведення різноманітних заходів, кон-
цертів та свят. 

Подякував колективу за плідну робо-
ту і заступник голови, керівник апарату 

Черкаської облдержадміністрації Віта-
лій Коваль та вручив грамоту директору 
ПК «Дружба народів», Заслуженому 
працівнику культури України Галині 
Бурлаці.

Подяки отримали також працівни-
ки Палацу та ветерани, які багато років 
віддали розвитку та становленню ПК 
«Дружба народів» й творчих колективів, 
що в ньому працювали та працюють нині.

Святковий концерт відкрили колиш-
ні вихованці цього закладу, а нині відомі 
українські виконавці: колишній соліст 
Народного ансамблю пісні і танцю «Сла-
вутич», а нині соліст Черкаської обласної 

філармонії Петро Осипенко, вихованець 
легендарного хору хлопчиків «Дружба» 
Олександр Бабенко, колишній соліст 
вокально-інструментального ансамблю 
«Десерт» Олександр Недобор.

А в другому відділенні концерту сцена 
вибухнула яскравими барвами сценічних  
костюмів, запальною музикою та дзвін-
кими голосами нинішніх вихованців Па-
лацу культури, які традиційно підготува-
ли для глядачів нові цікаві номери.

На закінчення концерту діти вивезли 
на сцену величезний торт для ювіляра, 
а святкову атмосферу доповнили різно-
кольорові кульки та феєрверк.

Наталія Бакалова, 
фото автора

Присутніх у залі урочисто привітали
Віталій Скляров та Галина Бурлака
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