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Зі святом мужності, сили духу
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ɮ˓˕˓ʶ˲ ʵʺ˘ʺ˕ʲˑˆ!
Вітаю вас із 70-річчям Перемоги!

ʘʲˑ˓ʵˑ˲ ʵʺ˘ʺ˕ʲˑˆ ʵ˲ˇˑˆ!
ɮ˓˕˓ʶ˲ ʵˆ˕˓ʴˑˆˣˑˆˊˆ!
Щиросердно вітаємо вас і ваші родини
з 70-ю річницею Перемоги!
Низько вклоняємося фронтовикам, які відстоювали для прийдешніх поколінь мир на рідній землі.
Ваша мужність і сила духу – навічно в нашій пам’яті.
Мирного неба вам і нашій Україні, міцного
здоров’я, сонячного довголіття, щастя і радості!

ʆ˕ʲʵˏ˲ˑˑˮ ˘˓ʵʲ˕ˆ˖˘ʵʲ. ʆ˕˓˟˖˔˲ˏˊ˓ʵˆˇ ˊ˓ː˲˘ʺ˘

Низький уклін за ваш безсмертний
подвиг, за вашу самопожертву, відвагу та
героїзм.
Дякуємо вам за нашу свободу, за те, що
захистили наші життя. За те, що відродили з попелища війни нашу Батьківщину.
Бажаю вам міцного здоров’я, душевного тепла та довгих років життя.
Честь і слава вам, нашим ветеранам!
ʅˏʺˊ˖ʲˑʹ˕ ʒʲˏ˲ˑ,
ɫʺˑʺ˕ʲˏ˪ˑˆˇ ʹˆ˕ʺˊ˘˓˕ OSTCHEM
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ЧЕРКАСЬКИЙ «АЗОТ»
АКТИВНО ГОТУЄТЬСЯ ДО
ПОДВІЙНОГО СВЯТА!

Щорічно у травні святкується День хіміка. Цього ж року працівники Черкаського «Азоту» відзначатимуть не тільки професійне свято, а й видатний ювілей – 50-річчя підприємства.

«Азоту»
За цією цифрою – наполеглива і самовіддана праця кількох
поколінь працівників «Азоту»,
трудові звершення, винятковий

50 років
професіоналізм та плідні здобутки. Колективу хіміків притаманне поєднання високого
виробничого та кадрового

потенціалу,
багатогранного
досвіду та знань. Своїми повсякденними стараннями вони
забезпечують роботу підприємства та здійснюють важливий внесок у розвиток вітчизняної хімічної промисловості.
Тож, у святковий день 22
травня хіміки прийматимуть заслужені вітання, а їхні трудові
звершення будуть відзначені
преміями, грамотами, подяками та нагородами різних рівнів.
Зокрема, премії отримають всі
без винятку працівники, які
мають більше 30 років стажу.
По 100 гривень отримають азотівці, які пропрацювали 30 – 40
років (596 осіб). По 250 гривень
ті, хто мають стаж 40 – 50 років (127 осіб). 500 гривень премії
отримає начальник бюро роз-

множувальної техніки Михайло
Захарін (більше 50 років стажу).
Він почав офіційно працювати
на підприємстві ще до початку пуску його першого цеху.
Працівники, нагороджені відзнаками, також отримають
грошові премії, розмір яких
залежатиме від виду та рівня
нагороди.
Вшановуватимуть у ці святкові дні й ветеранів-хіміків, які
нині перебувають на заслуженому відпочинку. Всі вони вже
отримали грошові премії до
свята, а ті, хто брав участь у будівництві підприємства – будуть відзначені додатково.
Традиційно святкування Дня
хіміка відбудеться в Палаці
культури «Дружба народів».
Наталія Бакалова

Півстоліття профспілка «Азоту»
дбає про захист інтересів хіміків

50 років тому, 3 травня 1965 року, на Черкаському «Азоті» було утворено профспілкову організацію, яка увесь цей
час стоїть на захисті інтересів працівників підприємства. У ці травневі дні профактив відзначив видатний ювілей, запросивши до себе ветеранів профспілкового руху «Азоту».

Почесними гостями свята
стали азотівці, які в різний час
очолювали профспілкову організацію. Серед них був і перший
голова профкому підприємства
– Євген Кохан.
– Коли я очолив профком,
його господарство, якщо так
можна висловитися, складалося з кількох протоколів і
то, здається, недописаних, –
пригадує він. – Отож, перше,
що ми зробили, – визначили
пріоритет і почали по черзі
вирішувати питання, яких на
великому споруджуваному виробництві було безліч.
Поступово розбудовувалося
підприємство, поліпшувалися
умови роботи й життя азотівців. І нині профспілка стоїть на
захисті їхніх інтересів. Щороку

Голови профкому: В.Іванов, В.Малікова, Є.Кохан, Є.Сокольський
під контролем профспілки між ся колективний договір, який
колективом та адміністраці- стосується всіх сфер життя
єю підприємства підписуєть- багатотисячного колективу хі-

міків: умов праці, соціального
захисту тощо. Як зазначив Євген Сокольський, який понад 7
років очолював профспілку, за
приклад укладання таких договорів бралися подібні документи, що діють на підприємствах хімічної промисловості в
Німеччині.
Нині профспілкова організація «Азоту» є однією з найбільших в області. Очолює її Василь
Олександрович Іванов, обраний
на цю посаду в 2010 році.
З нагоди свята профком
отримав численні вітання від
підприємств, установ та організацій. Привітала профактив
та ветеранів профкому зі святом
і адміністрація ПАТ «АЗОТ».
Наталія Бакалова,
фото Михайла Захаріна
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У цеху хімводоочищення
ПРОХОДЯТЬ ПЛАНОВІ
РЕМОНТНІ РОБОТИ

Виробничий процес на Черкаському «Азоті» OSTCHEM неможливий без роботи цеху хімводоочищення (ХВО). Щоб
забезпечити надійну та ефективну роботу обладнання, безперебійне постачання води високої технічної кондиції в цехи
підприємства, з початку року в структурному підрозділі було проведено комплекс ремонтних робіт.

Начальник цеху ХВО В.Запороженко з бригадою УКР

– Ми демонтували частину
колектора, який був прокладений на наземній естакаді.
Новий трубопровід проклали
під землею, з’єднавши його з
колектором цеху ХВО, – розповідає старший майстер УКР
Анатолій Левицький.
Паралельно в цеху проводять
ремонт іонообмінних фільтрів.
Насамперед
перевіряється
якість смоли, гумування, розподільників тощо. У роботах
задіяні переважно спеціалісти
цеху ХВО. Якщо потрібно відновити гумове покриття, долучаються і працівники цеху
захисних покриттів. Заміна

Віталій Запороженко. – Були у
нас певні проблеми і з дренуванням. Щоб забезпечити нормальну швидкість відведення
води, ми замінили близько 30
метрів дренажного колектора.
Також цього року в цеху ХВО
завершилася реалізація масштабної 5-річної програми, яка
полягала в заміні трубопроводів сірчаної кислоти, лугу, залізного купоросу та соляного

Сьогодні колектив цеху ХВО налічує 112 осіб, серед яких 70 жінок. До «золотого»
фонду належать Г.Я. Пилипенко, М.М. Закопайко, М.М. Півторака, К.П. Мусієнко, Г.Ф.
Андрущенко, Л.В. Грекало, З.М. Барбаш, О.Ф. Гринишина, К.Г. Шалена, Н.М. Шевченко, В.В. Жура, В.І. Грекало, І.Д. Васильєв, А.Г. Полторацька. Підтримує зв’язок колектив і з колишніми колегами, ветеранами праці. Виробничими буднями рідного цеху
постійно цікавляться Л.А. Коваленко, М.Т. Криницька, В.І. Копійка, В.І. Яворський...
За словами начальника цеху
Віталія Запороженка, успіх їхнього структурного підрозділу, як і підприємства в цілому,
залежить від безперервного
розвитку. Тому спеціалісти
цеху постійно вдосконалюють
роботу обладнання, змінюють
технологію отримання знесоленої, зм’якшеної, фільтрованої та вапняково-коагульованої води з метою зменшення
витратних коефіцієнтів.
Нині тут працюють над відновленням насосного устаткування на дільниці нітри-денітрифікації. Це так звані локальні
очисні споруди, що розташовані на території товариства і
раніше були в підпорядкуванні
цеху ОПСВ. Крім того, цього
року цехові ХВО передали на
баланс ще й шламопровід виробництва ІОС та шламокарти
на вулиці Першотравневій.
– Діючі споруди й трубопроводи ми включили в схему
нашого структурного підрозділу. Раніше у нас була тіль-

ки одна шламокарта. Ми її
об’єднали з двома іншими так,
щоб не було залпових викидів
і стоки цеху розподілялися рівномірно протягом доби, – пояснює Віталій Запороженко.
Виконання основного комплексу робіт було покладено на
бригаду управління капітальних
ремонтів.

обичайок (ободів) фільтрів виконується силами УКР.
– Нещодавно закінчився
капремонт другої черги виробництва вапняково-коагульованої води. Зокрема ми відремонтували й замінили запірну
арматуру, промили трубопроводи, відстійники, змішувачі,
камери реакцій, – зазначає

Ремонтники демонтували частину колектора

Слюсар-ремонтник УКР М.Гринь

розчину загальною протяжністю близько 3,5 кілометрів.
Обсяг інвестицій склав більше
одного мільйона гривень.
Як зазначив Віталій Володимирович, інженери ПКВ
розробили нову схему прокладення трубопроводів. Згідно з
проектом, трубопроводи змонтували в обхід виробничих корпусів. Це дозволило підвищити
безпеку їхньої експлуатації, мінімізувати вплив на навколишнє середовище та полегшити
обслуговування мережі.
Нинішній рік для цеху ХВО
є знаковим і тому, що 25 років
тому він отримав свою третю
назву і пішов у «вільне плавання» після приєднання дільниці
парогазопостачання до котельного цеху. В січні наступного року колектив відзначить
45-річний ювілей цеху.
Максим Батир,
фото автора
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ПОЧАЛАСЯ РОЗРОБКА
ПЛАНУ МОДЕРНІЗАЦІЇ
ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Представники найбільших українських хімічних підприємств України, Союз хіміків України та провідні науково-дослідні
інститути почали розробку спеціальної стратегії з просування своєї продукції на ринки Європейського Союзу. Про це заявив Президент Союзу хіміків України Олексій Голубов під час всеукраїнського форуму хіміків, що проходив на базі Черкаського «Азоту» (входить в холдингову компанію OSTCHEM, яка об’єднує підприємства азотної хімії Group DF).

Президія всеукраїнського форуму хіміків: В.Мойсюк, О.Голубов,
В.Скляров та представники влади Ю.Сас та С.Овчаренко
– Великим підприємствам
потрібно зробити певні спільні
кроки, щоб вийти на європейські ринки і вивести українську
хімічну індустрію з кризи. У
розробку програми залучені не
тільки представники підприємств, а й науково-дослідні інститути, які працюють у галузі
хімії. Українським компаніям
недостатньо просто модернізуватися, вкладати ресурси в
оновлення основних фондів
і запуск нових виробництв.
Потрібні дії з відкриття нових ринків збуту, таких як ЄС,
США чи Азія, потрібно включатися у роботу зі створення
сприятливого інвестиційного
клімату та взаємовигідних умов
для співпраці вже сьогодні, –
сказав Президент Союзу хіміків
України Олексій Голубов.
За словами Голубова, ключовим блоком у програмі, яка
розробляється для української
хімічної промисловості, стане
підвищення
конкурентоспроможності української хімічної продукції на європейських
ринках в умовах дії угоди про
асоціацію між Україною та ЄС.
Зокрема, в рамках цього блоку, «Черкаський НДІТЕХІМ»
(ДП «Черкаський державний
науково-дослідний
інститут

техніко-економічної інформації у хімічній промисловості»)
вже розробив проект нового технічного регламенту про
добрива в Україні.
– Для того, щоб почати
продавати на європейських
ринках, потрібно грати за їхніми правилами – повинна
відбутись повна гармонізація
національного технічного законодавства у сфері обігу добрив з європейським. У цьому
плані, пріоритетним завданням є імплементація та адаптація нового технічного регламенту до європейських норм.
Ми розробили новий регламент, однак для його адаптації
потрібно усунути розбіжності в
нормативній базі України, в законних і підзаконних актах, в
різних «статутах» хімічної промисловості. 3 січня вже набув
чинності Закон України «Про
стандартизацію». Наступним
кроком стане введення в дію
11 лютого 2016 року Закону
України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності». Хочемо ми цього чи ні, але
цю роботу потрібно продовжувати. Україна – великий виробник, експортер і споживач
мінеральних добрив. Ми повинні швидко змінювати зако-

нодавство, регламенти, нормативи, щоб зняти всі юридичні
і технічні обмеження на нових
ринках збуту. Дуже добре, що
OSTCHEM і Союз хіміків ініціювали цю роботу, – пояснює директор ДП «Черкаський
НДІТЕХІМ» Тамара Ковеня.
За оцінками OSTCHEM,
щорічно ринок ЄС споживає
близько 20,6 млн. тонн нітратів
(аміачної селітри, вапняковоаміачної селітри (ВАС), близько 11,5 млн. тонн. карбаміду і
близько 5 млн. тонн – карбамідо-аміачної суміші (КАС). Причому, імпортні добрива, як і раніше, складають досить високу
частку (щорічно ЄС імпортує
близько 4 млн. тонн аміаку).
– Природно, що нам цікаві
ці ринки, тому що OSTCHEM
посідає третє місце у світі за
потужностями
виробництва
нітратів, у нас дуже високий
експортний потенціал. Наші

досягаємо зниження різних
видаткових коефіцієнтів, надійності виробництва, зниження собівартості і в результаті
– збільшення конкурентоспроможності нашої продукції, –
коментує Генеральний директор
OSTCHEM Олександр Халін.
За словами Олексія Голубова, Програма модернізації
української хімічної промисловості міститиме пропозиції
щодо впровадження низки
великих
інвестиційно-інноваційних проектів на українських хімічних підприємствах
до 2025 року.
– Програма з усіма проектами та пропозиціями буде передана на експертизу Агентству
модернізації України для розгляду та можливого включення її в Національну Програму
модернізації народно-господарського комплексу України,
– каже Олексій Голубов.

Форум зібрав провідних фахівців хімічної галузі України
інвестиції спрямовані на побудову сучасного, надійного,
хімічного об’єднання, здатного конкурувати з потужними
зарубіжними гравцями. Компанія OSTCHEM вже зараз
здатна виробляти продукцію,
яка відповідає вимогам європейських ринків. Модернізуючи свої азотні заводи, ми

Він упевнений, що після
проведеного у Відні форуму
«Україна завтра» і створення
«Агентства модернізації України», глобальні інвестори,
впливові європейські політики, вчені та бізнесмени, які
були присутні на форумі, підтримають український бізнес.
Джерело: Group DF
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новини підприємств OSTCHEM

ПАТ «РІВНЕАЗОТ» ВКЛАДЕ
170 млн. гривень у захист
навколишнього середовища
ПАТ «Рівнеазот», яке входить до холдингу OSTCHEM (об’єднує підприємства азотної хімії Group DF), планує вкласти
понад 170 мільйонів гривень в охорону навколишнього середовища у 2015 році та провести низку екологічних заходів,
спрямованих на охорону та раціональне використання водних, повітряних ресурсів, надр землі тощо.
Виробнича політика, яку
втілює в життя ПАТ «Рівнеазот» OSTCHEM, спрямована на
охорону природи і визначається
природоохоронними ініціативами холдингу. Вся модернізація
виробничих потужностей є дотичною до проблем охорони
природи.
– Організовуючи роботу
нашого виробництва, ми ставимо собі за мету мінімізувати
ризики забруднення навколишнього середовища. Всі роботи з модернізації виробництва, втілення інвестиційних
проектів чи виконання капітальних ремонтів є «екологічно-орієнтованими». Ми високо цінуємо життя та здоров’я
наших працівників і людей, які
живуть поблизу підприємства.

Северодонецк

«Азот» повысил
безопасность
условий труда
Ввиду
нестабильности
электроснабжения региона,
вызванной
последствиями
боевых действий, Северодонецкий «Азот» приобрел 10
электрогенераторов.
– Эти миниэлектростанции приобретены в дополнение к уже имеющимся
в цехах стационарным и
мобильным генераторам, —
говорит Председатель Правления ЧАО «Северодонецкое
объединение Азот» Леонид
Бугаев. — В результате, если
возникнет непредвиденное
отключение
электроэнергии в ночное время, в цехах
будет включено автономное
освещение. Это важно для
обеспечения безопасных условий труда работников.
Источник: пресс-центр
Северодонецкого «Азота»

Так само ми дбаємо і про збереження природи. Через це й
інвестуємо значні кошти в охорону навколишнього середовища. У 2014 році екологічні
витрати підприємства склали
понад 171,3 мільйона гривень.
Цьогоріч ми плануємо збільшити інвестиції в охорону природи, – каже Голова правління
підприємства Михайло Заблуда.
ПАТ «Рівнеазот» щорічно
розробляє та успішно реалізовує комплексний план заходів
з охорони навколишнього середовища. Цьогорічний план
включає в себе 17 екологічних
заходів, спрямованих на охорону та раціональне використання
водних, повітряних ресурсів,
надр землі тощо.
– Усі 17 запланованих заходів націлені на безпосередній результат і є «прямо-екологічні». Водночас є цілий ряд
«непрямо-екологічних» робіт,
спрямованих на підсилення
та вдосконалення тих заходів,
які визначають вплив нашого
підприємства на навколишнє

середовище, – розповідає начальник відділу охорони навколишнього середовища Валентина Курганська.
У минулому році екологічні витрати ПАТ «Рівнеазот»
OSTCHEM сягнули понад 171,3
мільйона гривень. Ці кошти
були вкладені за напрямками:
охорона атмосферного повітря та проблеми зміни клімату
(понад 6,3 млн. грн), очищен-

ня оборотних вод, включаючи
запобігання та очищення скидів у поверхневі води (понад
154,6 млн. грн), поводження з
відходами (понад 8,3 млн. грн),
захист та реабілітація грунту,
підземних та поверхневих вод
(понад 1,4 млн. грн), збереження біорізноманіття, захист чисельності видів, інші напрями
діяльності (понад 0,7 млн. грн).
Джерело: azot.rv.ua

Хіміки вдосконалюють
виробництво НАК

ПАТ «Рівнеазот» OSTCHEM удосконалює виробництво неконцентрованої азотної кислоти (НАК). Планові поточні ремонти у цеху з виробництва НАК підвищать ефективність завантаження агрегатів на 5-7%.
У цеху неконцентрованої
азотної кислоти ПАТ «Рівнеазот» OSTCHEM завершили
плановий поточний ремонт агрегату (УКЛ) №1 з виробництва
НАК. Зараз проходять роботи
поточного планового ремонту
агрегату №3 та роботи капітального характеру з ремонту
агрегату №8.
– Роботи планового поточного ремонту агрегатів НАК
дозволять ефективніше заван-

тажити виробничі потужності цеху. Так, ремонт третього
агрегату підвищив його ефективність на 5-7%. До ремонту
цей агрегат випускав за годину
14,5-14,8 тонн азотної кислоти
(у перерахунку на моногідрат).
Зараз він здатен випускати 1515,2 тонни НАК за годину, –
прокоментував Голова правління ПАТ «Рівнеазот» OSTCHEM
Михайло Заблуда.
Джерело: azot.rv.ua
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У МСЧ ПАТ «АЗОТ»
ТРИВАЮТЬ КАПРЕМОНТИ
та оновлюється обладнання

Черкаський «Азот», що входить до холдингу OSTCHEM (об’єднує підприємства азотної хімії Group DF), продовжує
реалізацію масштабної соціальної програми, що зокрема передбачає поліпшення надання медичної допомоги працівникам підприємства.

На проведення ремонтів та
придбання сучасного обладнання для медико-санітарної частини (МСЧ) підприємство витратило 1 млн. 128 тис. грн.
– Вкладаючи кошти в медицину, ми дбаємо про найцінніше – здоров’я та життя
наших працівників. Нині медичний заклад має все необхідне для надання своєчасної
та якісної допомоги. Крім
того, ми розпочали капітально ремонтувати приміщення
МСЧ. Виконуються ці роботи
переважно працівниками нашого ремонтно-будівельного
цеху, залучаємо й підрядні організації, – розповідає Голова
Правління ПАТ «АЗОТ» Віталій
Скляров.
У найближчих планах – ремонт рентгенівського і стоматологічного кабінетів. Роботи виконуються за всіма нормами і
правилами, аби оновлені кабінети відповідали передбачено-

Хірург МСЧ Олег Хлєбас приймає пацієнта
му для лікувального закладу санітарно-гігієнічному режиму.
– Нещодавно ми завершили ремонт лабораторії, раніше
капітально
відремонтували
хірургічний та гінекологічний
кабінети, – розповідає головний лікар МСЧ Віктор Яло-

вой. – Постійно оновлюється
і медичне обладнання. Зокрема, стоматологічний кабінет
укомплектували
найсучаснішим устаткуванням чеського виробництва. Нові високоефективні прилади, які
є в нашій лабораторії, забез-

печують швидке й точне визначення результатів аналізів
пацієнтів. Значно покращив
оперативність у роботі працівників МСЧ новий автомобіль
«швидкої допомоги».
Також дуже важливим придбанням для МСЧ стали спірограф та аудіометр, що дозволяють виявляти патологічні зміни
дихання та слуху ще на стадії їх
доклінічних проявів. Придбано
також дентальний рентгенапарат та коагулятор, завдяки
чому покращилася якість надання стоматологічної допомоги працівникам підприємства.
На Черкаському «Азоті» працюють близько 4,5 тисяч осіб.
Усі вони перебувають на обліку в медико-санітарній частині підприємства, де проходять
обов’язкові щорічні медогляди, щеплення, отримують медичну допомогу в разі хвороби.
Наталія Бакалова,
фото автора

Азотівці взяли активну участь
у проведенні «Дня донора»
У медико-санітарній частині Черкаського «Азоту» пройшов «День донора», під час проведення якого азотівці мали
можливість здати кров для хворих, які її потребують.
«День донора» – акція, яку
Черкаська обласна станція переливання крові проводить на
«Азоті» 2-3 рази на рік.
– Багато працівників
«Азоту» є нашими донорами.
А коли нам потрібно поповнити банк крові, як, наприклад, на час тривалих свят,
ми організовуємо забір прямо
на підприємстві, – розповідає завідувач відділу комплектування донорських кадрів
обласної станції переливання
крові Любов Рижкіна. – У
медико-санітарній
частині
«Азоту» нам завжди створю-

ють найкращі умови для роботи. До того ж, працівники підприємства постійно проходять
медогляди, роблять флюорографію, що є необхідною умовою для донора.
Практично всі учасники
акції – донори з багаторічним
стажем. Так, машиніст насосних установок цеху К-4 Катерина Филь почала виконувати
цю почесну місію ще у 80-х
роках. Розповідає, що іноді, як
і інших донорів, її викликають
на станцію переливання крові,
якщо терміново потрібна кров
такої групи. Допомагає і в разі, Донори Т.Киященко та К.Филь

якщо потрібна кров для когось із азотівців.
Старший майстер ЦЕРЦ
Олег Кузьмичов також має багаторічний стаж донорства.
– Я знаю, що це потрібно людям. Ми рятуємо чиєсь
здоров’я та життя. Колись
можливо й мені знадобиться
чиясь допомога, – зазначив
Олег Львович.
У квітневому «Дні донора»
взяли участь 46 азотівців. Загалом же на «Азоті» трудяться
сотні донорів, частина з яких
– «Почесні донори України».
Наталія Бакалова
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Юні хіміки на ЦПУ цеху з виробництва аміаку А-5

керувати» технологічним процесом і «владнати» імітовані
несправності на програмноапаратному комплексі «Тренажер». Ознайомилися школярі і
з особливостями виробництва
карбаміду в цеху М-2 та аміачної селітри в цеху М-9, побували в лабораторіях підприємства.
– Я самостійно вивчав різні
виробництва. Однак своє життя планую пов’язати все ж таки
з хімією. Побувавши на такому
масштабному
підприємстві,
переконався, що це надзвичайно цікава й різнопланова
робота. Багато дізнався саме
про виробництво азотних доб-

7
ється з викладачем Київського
національного
університету,
оскільки у вересні почне писати
науково-дослідницьку
роботу.
– Зараз потрібні хіміки, які
програмують. Тому я паралельно вивчаю ще й інформатику.
Універсальні спеціалісти більше цінуються на ринку праці,
– говорить Валентина Жук.
Не менш пізнавальним став
візит на Черкаський «Азот» і для
вчителів.
– Це була не просто екскурсія, а глибинний навчальний
процес. Діти в захваті, оскільки змогли вперше побачити

ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM
допомагає школярам обрати
майбутню професію

На Черкаському «Азоті» в рамках європейського освітнього проекту «STEM: професії майбутнього» побувала група
школярів з Києва. Під час візиту на підприємство вони зустрілися з провідними спеціалістами та ознайомилися з технологічним процесом виробництва мінеральних добрив.

– Ми прагнемо підвищувати рівень профільної хімічної
освіти та престижність інженерно-технічних спеціальностей в Україні. Подібні проекти
дозволяють нам зорієнтувати
школярів у виборі майбутньої
професії, – зазначає директор
департаменту з управління персоналом ПАТ «АЗОТ» Ігор Сергієнко. – Надаючи додаткові
можливості й підтримку талановитій молоді, ми формуємо
висококваліфікований кадровий резерв для підприємств
холдингу та хімічної галузі в
цілому.
З технологією виробництва
мінеральних добрив старшокласників загальноосвітніх і
спеціалізованих шкіл та ліцеїв
міста Києва ознайомили заступник начальника виробничого
відділу Олег Герасименко, начальник Навчального центру
ПАТ «АЗОТ» Ігор Негробов та
провідні спеціалісти підприємства. Вони розповіли школярам як із повітря та природного
газу можна спочатку отримати
рідкий аміак, а потім – гранули
карбаміду чи селітри. Для учнів

продемонстрували відеоролик
про роботу Черкаського «Азоту». Після цього вони змогли
побачити все на власні очі.
Насамперед школярі побували на виробництві аміаку в цеху
А-5. На центральному пульті
управління цеху їм розповіли
про всі тонкощі ведення технологічного процесу, основні
параметри якого фіксуються
на екранах комп’ютерів. Деякі
учні змогли навіть відчути себе
хіміками, спробувавши «по-

рив. Ці знання допоможуть
мені в майбутньому, особливо
при вступі до університету, –
розповідає учень 10 класу Технічного ліцею Шевченківського
району Павло Кляцький.
Що хімічне виробництво
таке масштабне, не очікувала
і учениця Українського фізикоматематичного ліцею Валентина
Жук. Хімія стала її найулюбленішим предметом ще в 7-му
класі. Сьогодні вона навчається у 9 класі й додатково займа-

Екскурсія на ПАТ «АЗОТ» – один із етапів навчальної програми на 2014 – 2015 рр.,
розробленої для шкіл-учасниць проекту європейської організації CSR Europe (Брюссель) «STEM: професії майбутнього», партнером якої OSTCHEM став у 2014 році.

виробництво зсередини, поспілкуватися з хіміками-практиками, отримати відповіді
на масу запитань. Вони переконалися в тому, що в нашій
країні є потужні перспективні
підприємства, які працюють
на сучасних технологіях, – зауважує вчитель хімії Технічного
ліцею Шевченківського району
Світлана Сліпченко.
Напередодні екскурсії, в
рамках проекту STEM, у Києві
були проведені відкриті уроки хімії більш ніж для 400 учнів старших класів у 20 загальноосвітніх
школах, спеціалізованих ліцеях
та коледжах. Зокрема, під час
лекцій учні дізналися про роль
хімії в сучасному виробництві,
про діяльність провідних українських і міжнародних компаній, а також кар’єрні можливості в хімічній галузі.
Підтримка освіти в Україні –
один зі стратегічних напрямків
корпоративно-соціальної відповідальності Group DF. Так,
програма «Підтримка шкільної
хімічної освіти» передбачає забезпечення сучасним обладнанням хімічних лабораторій,
підтримку молодих талановитих хіміків на всеукраїнських і
міжнародних олімпіадах тощо.
Максим Батир,
фото Наталії Бакалової

8

A ЗЗОТ
ОТ
Ч еркаськии

№9, 12 ТРАВНЯ 2015 РОКУ
спорт, культура

ǹǺǮǴǹǴ ǻȑǰǻǼǴȏǸǽǾǮǬ

На «Азоті» пройшли змагання
З АРМРЕСЛІНГУ ТА ДАРТСУ
Два види змагань, приурочені до травневих свят, пройшли у спорткомплексі ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM. Чоловіки мірялися силою, змагаючись з силового виду спорту – армреслінгу, а от вправність у дартсі змогли продемонструвати й
представниці прекрасної статі.

Турнір публічного акціонерного товариства з армреслінгу
відбувся 29 квітня. Цього року
в ньому взяли участь 27 спортсменів-аматорів. Це значно більше, ніж торік. Обслуговував
змагання майстер спорту, суддя
національної категорії Володимир Гречуха, який вже більше
10 років співпрацює з «Азотом».
У ваговій категорії до 72 кг
перемогу виборов Сергій Швед
(пожежник 19-ДПРЧ), дру-

ге місце посів Олександр Вітряк (апаратник цеху К-6),
третє місце – Олександр Біляк
(електрик цеху зв’язку). У категорії до 82 кг: I місце – Денис
Фролов (водій 19-ДПРЧ), II
місце – Артем Данько (електрик ЦЕРЦ), III місце – Сергій Сторчак (водій 19-ДПРЧ).
Серед важковаговиків (до 92 кг)
перемогу виборов багаторазовий
чемпіон змагань з армреслінгу
Віталій Дякун (апаратник цеху
К-6), ІІ місце здобув Костянтин

О.Притико, Л.Подольська, В.Соловйова (першість з дартсу)

Ключка (електрик цеху К-6),
ІІІ місце – Ігор Дубович (докермеханізатор цеху М-9).
Наступного дня в спорткомплексі товариства серед
працівників структурних підрозділів пройшла особиста
першість ПАТ «АЗОТ» з дартсу.
Найбільше учасників делегували колективи цеху електропостачання,
залізничного
цеху та ЦЕРЦ. До чоловічого фіналу потрапило 12 осіб.
Обіграти своїх суперників і набрати переможних 42 очки вдалося електромонтеру ЦЕП Андрію Котову. Дві інші призові
сходинки розділили між собою
працівники 1 ДПРЗ. Так, водій 18-ДПРЧ 1 ДПРЗ Анатолій
Сафронов захистив титул срібного призера першості, а заступник начальника 19-ДПРЧ 1
ДПРЗ Олександр Донець виборов «бронзу».
Все більшої популярності ця спортивна гра набуває
і серед прекрасної половини
колективу хіміків. Цього року
до участі в змаганнях зареєструвалося вдвічі більше жінок. Найбільш активними, як і
торік, були працівниці цеху К-2.

В.Дякун (зліва) та І.Дубович
Чемпіонкою особистої першості стала апаратник цеху К-2
Лариса Подольська. Минулого
року, щоб потрапити до трійки
лідерів, їй не вистачило лише
одного очка. «Срібло» у цих
змаганнях отримала фахівець
відділення цивільного захисту
1 ДПРЗ Вікторія Соловйова.
Втриматися на третьому місці і
продемонструвати високу точність вдалося апаратнику цеху
К-2 Ользі Притико.
Наталія Бакалова,
Максим Батир

Співочий талант дітей азотівців
оцінило професійне журі
Вихованці Центру дитячої творчості ПАТ «АЗОТ» взяли
участь в обласному фестивалі для талановитих дітей і молоді «Скарбничка майбуття».
Мистецький захід пройшов
за сприяння Спілки дитячих
та юнацьких організацій, а також Творчого фестивального
центру. Учасники конкурсу
виступали в п’яти номінаціях: «Хореографія», «Акторська майстерність», «Вокал»,
«Образотворче мистецтво» та
«Інструментальна музика».
Вихованці ЦДТ продемонстрували поважним членам
журі свої вокальні здібності.
6-річна Еліза Седлецька співає

вже два роки. Сцену міського
Будинку культури ім. І.Кулика
їй вдалося підкорити виконанням джазової композиції «Кот
на крыше». У своїй віковій категорії дівчинка посіла перше
місце. Ще одна учасниця –
12-річна Софія Ковтун – почала займатися у вокальній студії
Центру лише кілька місяців
тому. Цей конкурс став для неї
першим творчим екзаменом.
Максим Батир Юні співачки Софія Ковтун і Еліза Седлецька
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соціальна сфера

Черкаські хіміки підтримали
ВСЕУКРАЇНСЬКУ
ЕКОЛОГІЧНУ ІНІЦІАТИВУ
Працівники ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM взяли участь у щорічній всеукраїнській акції з благоустрою «За чисте довкілля». Близько 1200 азотівців наводили лад не лише на території
підприємства, а й в різних мікрорайонах міста та в підшефних школах.

За підсумками акції упродовж квітня виробничники прибрали більше 45 га території,
ліквідували 11 несанкціонованих сміттєзвалищ у місті, зібрали й вивезли понад 200 кубічних метрів сміття, висадили 29
дерев, 47 кущів, упорядкували
14,6 га квітників і газонів.
– Участь трудового колективу нашого підприємства в акції
«За чисте довкілля» – це вияв
корпоративного волонтерства.
Головною метою проекту є як
глобальне прибирання країни від сміття, так і збільшення
відповідальності всіх громадян
за навколишнє середовище,
– зазначає начальник відділу
охорони навколишнього середовища Зоя Хорольська. – У нас
на підприємстві значна увага
приділяється благоустрою та
озелененню території. Ми прибираємо та ремонтуємо дороги,
фарбуємо бордюри, розбиваємо нові газони та клумби. Також наводимо лад у санітарнозахисній зоні навколо «Азоту»,

Проведення суботника в школі №12
зокрема виконуємо санітарну
обрізку або ж знесення аварійних дерев.
Весняне «генеральне прибирання» пройшло і в місті. Насамперед виробничники
взяли участь у благоустрої території біля Палацу культури
«Дружба народів», Центру дитячої творчості та Благодійного

фонду. У День довкілля азотівці
провели суботник на території
підшефних шкіл та гуртожитків підприємства.
Крім того, з просвітницькою метою у рамках акції «За
чисте довкілля» Черкаський
«Азот» розмістив соціальну рекламу на трасі Черкаси – Київ.
Максим Батир

Спорт

Ігор Дубович –
чемпіон світу
Звання чемпіона світу з пауерліфтингу серед ветеранів та
ІV місце в абсолютній першості виборов на минулорічному
чемпіонаті світу Ігор Дубович,
докер-механізатор цеху М-9.
Пауерліфтинг передбачає виконання трьох вправ
зі штангою: присідання,
жим з положення лежачи і
тяга. Торік чемпіонат світу
з пауерліфтингу проходив
у м. Кишинів (Молдова). У
ньому взяли участь близько
300 спортсменів з Ірландії,
США, Китаю, Швеції, Великобританії та інших країн.
Як розповів Ігор Дубович,
у квітні цього року він здобув звання чемпіона України і
знову готується представляти
свою державу на чемпіонаті
світу, що проходитиме восени
на о. Сицилія.
Наталія Бакалова

В обласному архіві діє виставка,
присвячена 50-річчю «Азоту»
Історичні документи й фото, які розповідають про будівництво та розвиток ПАТ «АЗОТ»
OSTСHEM, експонуються нині на виставці, що діє в Черкаському обласному архіві. Виставка приурочена до 50-річчя підприємства.

Ренат Єнгаличов поряд
з «ювілейною» експозицією

Серед документів – наказ
№19 по «Черкаському заводу
азотних добрив» про ведення
кореспонденції,
датований
20 вересня 1962 року. А також
лист директора на той час вже
«Черкаського хімкомбінату»
до Ради Міністрів Української
РСР від 23 січня 1965 р. щодо
закупівлі обладнання для виробництва аміаку (країна-виробник Франція), карбаміду
(Японія) та капролактаму
(НДР) для подальшого мон-

тажу на Черкаському заводі.
Обидва документи підписані
першим директором «Азоту»
Іваном Білошапкою.
Виставку, присвячену ювілею найбільшого підприємства
Черкащини, готував провідний
спеціаліст відділу використання
інформації та документів Державного архіву Черкаської області Ренат Єнгаличов.
– Я не знав, що «Азот» –
це настільки велике підприємство, яке в ті далекі часи

застосовувало найпередовіші
технології та купувало обладнання провідних виробників
світу, – поділився враженнями
Ренат Равільович. – Вражає й
те, наскільки велику роль воно
відігравало та відіграє в житті
нашого міста.
Детальніше про експозицію
виставки можна дізнатися на
сайті Черкаського обласного архіву (http://ck.archives.gov.ua) у
розділі «виставки».
Наталія Бакалова
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«Азоту» – 50 років

ȑǽǾǺǼȑȋ ǻȑǰǻǼǴȏǸǽǾǮǬ

«Азоту»

Шановні друзі!
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 розповісти про колег, з якими працювали поруч і які залишили помітний слід у вашій пам’яті. Адже
найбільшим надбанням піввікової історії «Азоту» є людина праці.

50
років

Щасливий тим, що причетний
ДО ПІВВІКОВОЇ ІСТОРІЇ
ЧЕРКАСЬКОГО «АЗОТУ»

На Черкаський завод азотних добрив я приїхав за викликом 15 вересня 1964 року. Пройшло понад півстоліття, але
всі події до найменших подробиць, мов на долоні. На початку 60-х у цеху розподілу повітря повним ходом йшов монтаж
обладнання, наближаючись до історичної дати 14 березня 1965 року.

Як завжди буває на пускових
об’єктах, всюди лежали «гори»
апаратури, металоконструкцій,
кабелів. Сама територія була
вкрита глибокими траншеями,
через які доводилося перестрибувати. Керівництво виробництва та структурних підрозділів
знаходилися в одній кімнаті. З
ранку і до пізнього вечора тут
стояв суцільний гармидер. Чехословацькі фахівці, які здійснювали авторський нагляд
за пусконалагоджувальними
роботами, з більшості позицій
не могли видати позитивних
рішень. Тому ця місія була покладена на наших спеціалістів.
Відразу зазначу – справилися вони з нею блискуче. Так, на
дотискуючих компресорах 4ЛК
конструкція сальника не забезпечувала надійного ущільнення. Проте, наші хлопці
розробили, виготовили і змонтували додатковий пристрій
– форсальник. На аміачно-холодильній установці відділювач рідкого аміаку дуже часто

Олексій Фролович Домников із дружиною Антоніною Андріївною
наповнювався загустілим маслом. Щоб його прибрати, необхідно було зупиняти не лише
установку, але й увесь цех. Наші
фахівці запропонували змонтувати ще один відділювач з тим,
аби включати обидва по черзі,
уникаючи зайвих зупинок.
Велика проблема виникла
у зв’язку з наявністю у повіт-

рі, яке закачувалося, домішок
шкідливих речовин: сірковуглецю та сірководню. Ці домішки
потрапляли із сусіднього заводу хімічного волокна. Їх вміст
навіть у невеликих дозах загрожував вибухом у блоках розділення повітря. Вина проектантів у цьому була мінімальною.
За аналогією з іншими підпри-

ємствами вони спроектували
забір повітря прямо біля цеху.
Щоб вийти із цього становища,
були змонтовані два пристрої
забору повітря на відстані 14 і 7
кілометрів від підприємства.
Застосовуючи знання і досвід наших фахівців, ми також
успішно вирішили задачу з
отримання аргону високої чистоти, в якому вміст кисню і
азоту мав обмежуватися тисячною частиною відсотка.
Напівпродукти аміаку – кисень і азот були одержані наприкінці 1964 року. Це дозволило
прискорити пусконалагоджувальні роботи у цехах конверсії, компресії, синтезу. Введення в експлуатацію всього заводу
було справою кількох місяців.
Звичайно, нелегкими були
ті перші роки становлення
підприємства, але неодмінно
цікавими, з притаманним почуттям справжнього трудового
ентузіазму.
Олексій Домников,
ветеран праці ПАТ «АЗОТ»

Учасники пуску цеху розділення повітря – ветерани ПАТ «АЗОТ»
З пуском цеху розділення повітря пов’язано багато
імен. Назву їх. Це – механік Ю.Огіренко, майстер з ремонту
Г.Пащенко, начальник цеху Г.Єгоров, заступник начальника
цеху Г.Михальченко, начальники змін В.Ніконова, А.Пащенко,
І.Мовчан,
Ф.Борзовець,
апаратники
А.Левандовський,
А.Нечипас, А.Підлепа, П.Шумова, Б.Кудрявцева, Г.Напханенко,
Ж.Меженна, машиністи аміачно-холодильних установок
А.Фіщун, В.Мовчан, В.Киященко, В.Гладкий, П.Мартиш, машиністи турбокомпресорів М.Логанова, А.Киященко, Л.Мухіна, машиністи дотискуючих компресорів В.Бардик, А.Харченко, машиністи КВН Н.Орлова, Ф.Андрієнко, Г.Гуляєва, слюсарі І.Колотій,

І.Журавель, Г.Лебединець, В.Рябов, В.Короленко, Л.Єрьоміна,
Л.Сербіновський, Е.Ейгус та інші.
Це фахівці високого класу, які прибули на Черкаський
«Азот» з Дніпродзержинська, Сєвєродонецька, Кемерово,
Щокіно тощо. Багатьох немає вже серед нас, але моя пам’ять
завжди зберігає про них добрий спогад. Поруч з ними трудилися молоді спеціалісти, які прийшли в цех після закінчення ПТУ.
Незабутнім для мене й досі є колектив моєї зміни №3, з яким я
розпочав трудовий шлях у цеху. Про її успіхи ходили легенди, а
машиніст аміачно-холодильних установок А.Фіщун неодноразово виходив у лідери «Кращий за професією».
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поштова скринька

Ветерану праці ПАТ «АЗОТ»
Леоніду Обушенку – 80 років
Леоніду Олександровичу Обушенку – ветерану праці Черкаського «Азоту», виповнилося 80 років. Цю величну ювілейну дату життя він зустрів у перший день травня.

Леонід Олександрович Обушенко
Трудову діяльність хіміка
Леонід Олександрович розпочав у далекому 1960 році на
хімкомбінаті в місті Кемерово.
Через чотирнадцять років уже
з чималим напрацьованим досвідом за направленням приїхав на Черкаський «Азот».
Його першою виробничою адре-

сою став цех А-4. У серпні 1978
року Леоніда Олександровича
призначили заступником начальника цеху К-2. Проте через
два місяці досвідченого спеціаліста направили розвивати
хімічну галузь у далеку Кубу.
Після повернення у 1980 році
виробничу біографію продов-

жив до 2005 року в тому ж цеху
К-2 на посадах заступника
начальника цеху, начальника
відділення та начальника зміни.
Леонід Олександрович належить до «золотого фонду»
підприємства. Його висококваліфіковану
професійність
перейняло чимало хіміків молодших поколінь, які згодом
досягли високих вершин майстерності. «Професіонал вищого ґатунку, добра, порядна
і справедлива людина», – так
у колективі про шанованого
ювіляра говорять і нині, проймаючись почуттям гордості
за те, що працювали з ним.
Щиро вітаємо Леоніда
Олександровича з величним
життєвим ювілеєм. Зичимо невичерпного джерела
здоров’я, мирного і сонячного
довголіття, особистого щастя, щоденних радостей і всіляких благ, які є на Землі!
Колектив цеху К-2

Вітаємо із щасливим
ДНЕМ ВЕСІЛЛЯ!

З поштової
скриньки

Щиросердно вітаємо інженера-електроніка І категорії Олександра Глущенка та його
дружину Марину з незабутньою подією у їхньому житті – Днем весілля!

У житті кожної людини є чимало визначних дат, які формують її особисту долю. В це число
входить і незабутній День весілля – відповідальний крок до подружнього життя. У весільних
урочистостях важлива кожна
деталь, яка збагачує родину
справжнім сімейним щастям.

Бажаємо вам щодня сонячних ранків, чистих світанків,
щедрої долі, щирої любові, щастя без ліку та довгого подружнього віку!
Колективи ВКТ та ВРІС

Життєвий ювілей

Як добре мати
багато друзів!
Моя свідомість ще й зараз не хоче змиритися з тим,
що цьогорічний квітень вималював мені на особистому
календарі життя 80-річний
ювілей. Урочистості пройшли в теплому, затишному куточку нашого ветеранського
дому – Благодійному фонді
ПАТ «АЗОТ». Мої друзі в
артистичній формі нагадали

Ганна Воробйова
присутнім, та й мені також,
про найбільш значимі події у
професійній та громадській діяльності. І вийшло у них все
так цікаво, дотепно, ніби ми
побували на театралізованій
виставі самодіяльних артистів.
Висловлюю щиру вдячність за організацію і проведення цієї незабутньої дати
Світлані Черніковій, Ользі
Потапенко, Тетяні Бітковій,
Любові Смирновій та всім
причетним, хто розділив зі
мною велич ювілею.
Як добре, що на рідному
мені Черкаському «Азоті»
працюють такі добрі люди,
серця яких наповнені чистими помислами і яких я вже
давно зарахувала до числа
своїх надійних друзів.
Ганна Воробйова,
ветеран праці ПАТ АЗОТ»
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ЇХ ПОДВИГ НЕЗАБУТНІЙ…
Вшанували ветеранів та
ліквідаторів аварії на ЧАЕС

З кожним роком все далі відходить у минуле жахлива ніч 26 квітня 1986 року, але все болючіше відгукуються дзвони
чорнобильської трагедії в людських серцях.

Одними з перших у двобій з радіаційним
монстром стали 205 вогнеборців Черкаської області. Серед цих мужніх людей – 75
пожежників 1-го загону ДПО з охорони
ВАТ «Азот» (нині 1 ДПРЗ ПАТ «АЗОТ»).
Це були молоді чоловіки, в яких почуття
відданості службовому обов’язку, відповідальності перед людьми переважали над
власними інтересами.
Ветерани, ліквідатори катастрофи
на ЧАЕС та пенсіонери хоч і не працюють нині в нашому дружному колективі,

проте й, вийшовши на заслужений відпочинок, не лишаються поза увагою. Вже
стало доброю традицією запрошувати їх
на всі заходи, що відбуваються в стінах загону, де вони завжди – почесні гості.
Так, завдяки підтримці Голови Правління ПАТ «АЗОТ» В.Л. Склярова та з
ініціативи начальника Управління ДСНС
України у Черкаській області В.М. Гвоздя,
22 квітня на території 18 ДПРЧ 1 ДПРЗ
відбулася зустріч ветеранів, пенсіонерів та
учасників ліквідації аварії, на якій вони не

лише згадували події, що минули, а й передавали нині працюючим рятувальникам
свої знання та досвід.
Співробітники
загону
продемонстрували гостям новий пожежний інвентар і коротко розповіли про
нього. Після чого відбулась святкова нарада, яку мені допомогли провести колишні начальники загону Т.І. Андрійчук і
А.Д. Косьміна. Обговорювалися питання
службової діяльності, були зачитані історичні довідки, пройшло нагородження
грамотами ветеранів. Також гості та співробітники загону поклали квіти до меморіалу, збудованому на території 18 ДПРЧ 1
ДПРЗ у 2009 році «Ліквідаторам аварії на
ЧАЕС – співробітникам 1 ДПРЗ м. Черкаси», та символічно названому – «І живим, і
мертвим».
Нині з нами все менше ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, але з кожним з них
підтримуємо дружній зв’язок, надаємо
необхідну допомогу.
Бажаю всім тим, хто врятував
світ від цього страшного лиха, міцного
здоров’я, родинного затишку, наснаги та
довгих років життя!
Ю. Литвин, начальник 1 ДПРЗ

Відмінну підготовку рятувальників
«Азоту» відзначили грамотами
Почесною грамотою воєнізований газорятувальний загін ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM відзначило територіальне управління Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки в Черкаській області.
Бійці ВГРЗ взяли участь в
обласному огляді-конкурсі аварійно-рятувальних загонів, що
був проведений у рамках передбачених Указом Президента
заходів з нагоди Всесвітнього
дня охорони праці 28 квітня.
Щоб визначити кращих, було
проведено змагання між 4-ма
оперативними відділеннями
загону на знання методики
підготовки до виконання різних
аварійно-рятувальних
робіт із застосуванням киснево-ізолюючої апаратури й
газорятувального оснащення
та практичних навичок з по- Бійці ВГРЗ після вручення заслужених нагород

рятунку людей і надання першої медичної допомоги.
Найкраще себе проявило
1 відділення загону під керівництвом Володимира Козачкова.
Під час підсумкової наради з
охорони праці Голова Правління ПАТ «АЗОТ» Віталій Скляров подякував бійцям цього
загону за відмінну службу та
вручив їм грамоти. На нараді
було підбито підсумки проведених на підприємстві заходів з
охорони праці у І кварталі цього
року та Тижневика, організованого до Дня охорони праці.
Наталія Бакалова
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туристичні маршрути
місця, де відбувається їхнє таємне зібрання.

ФАКТИ, ЯКІ НЕ
ПОТРЕБУЮТЬ КОМЕНТАРІВ
Цілу низку цікавих фактів
можна навести з цього приводу. Скажімо, у 1341 році саме
у Львові відлито найстаріший
дзвін в Україні, який знаходиться в церкві Св. Юри. У 1490 році
вперше в Україні на львівській
ратуші встановлено годинник
з мелодійним боєм. А Іван Федоров у 1574 році надрукував
у Львові першу в Україні книгу – «Апостол». Вона відрізняється великим форматом,
різноманітністю та високим
рівнем художнього оформлення і поліграфічного вико- Центральна історична частина Львова

ТАЄМНИЦІ
Місто Лева розкинулося на
берегах річки Полтви. Тепер
вона протікає через центральну частину Львова, але не під
оперним, як прийнято вважати, а між двома театрами: на
лівому березі Полтви лежить
Оперний, а на правому – театр
Заньковецької.
Через Львів колись пропливали кораблі, дістаючись до міста з Балтійського моря – через
Віслу та Західний Буг.

Багато подій європейського
масштабу відбулися у Львові
Безперечно, Львів може пишатися тим, що завжди був «європейським» містом України, а іноді крокував навіть попереду самої Європи. І все найперше, найбільше, найсучасніше, що було написано, надруковано, збудовано, винайдено,
засновано – це все могло бути зроблено лише у Львові.
нання. Львівський «Апостол»
видрукуваний накладом досить великим для того часу, –
1 200 примірників. На сьогодні збереглося близько 100
штук цього видання в найбільших бібліотеках України, а також Польщі, Болгарії, США та інших країнах. У
1773 році у Львові засновано
перший на українських землях
заклад освіти медичного профілю – Медичну Колегію. Також
саме у Львові (1786 р.) засно-

вано першу в Україні музичну
академію. У 1836 році у Львові
народився Леопольд ЗахерМазох, один з найславетніших
європейських і світових письменників. Наклад його творів,
виданих в Європі до кінця ХІХ
століття в декілька разів перевищував наклади творів Тараса
Шевченка, Адама Міцкевича,
Олександра Пушкіна, Федора
Достоєвського разом узятих.
У 1842 році завершено будівництво театру Скабка (тепер

М.Заньковецької) – найбільшого на той час в Європі за
площею забудови і третього за кількістю глядацьких
місць (1460) після міланського «Ла Скала» і дрезденського «Гофтеатер». У 1894 році у
Львові запущено в дію електричний трамвай – один з найперших в Україні і в Європі. У 1900
році за проектом архітектора
Зигмунта Горголевського збудовано Львівський оперний театр
– один з найгарніших у Європі.
У 1910 році «Львівська Політехніка» стала другим після
Сорбонського університету в
Парижі науковим закладом, де
було відкрито авіаційну кафедру. Таких прикладів «першості» можна назвати ще багато…
ЛЕГЕНДИ І МІФИ

Біля пам’ятника Івану Федорову у Львові

Ви знаєте, що у Львові дуже
багато левів. Як пояснюють старожили, – це колишні львів’яни,
які щось зробили для свого міста. Раз на рік, вночі, всі ці леви
збираються разом, щоб визначити, хто з міщан впродовж
останнього року дослужився
до того, аби стати одним із
них. Головує на цьому зібранні
найстарший лев – з найстаршої міської печатки.
Сходить сонце, минає ніч
і металеві, скляні, дерев’яні
леви повертаються до будинків. Щоправда, ніхто не знає

НАЧЕ ВАВИЛОН
Львів найкраще порівнювати з Вавилоном. Тільки у Вавилоні, де мови були переплутані, як і у Львові, всі завжди
знаходили спільну мову. У місті
Лева вже понад 750 років співіснує багато народів. Львів’ян
не здивуєш ні польською, ні німецькою, ні угорською.
УСЕ МАЄ СВІЙ ПОЧАТОК
І СВІЙ КІНЕЦЬ
Будинок «Пори року», що
на вулиці Вірменській, 23, став
першим будинком у Львові, де на
фасаді було зображено не міфологічних персонажів, а звичайних людей. Тут можна побачити
річний цикл селянина: весна,
коли орють землю; літо – час
збирання врожаю; осінь – процес толочення льону і зима –
єдина пора року, коли селянин
міг відпочити, катаючись на
санках. В центрі будинку сидить Крон, або Кронос – господар часу, який тримає Всесвіт у руках. На кутах будинку
– два лелеки, які тримають
латинські написи, що в перекладі означають: «Все має свій
початок, все має свій кінець».
Словом, львів’янам можна
щиро позаздрити. Вони живуть
наче в музеї, просто час від часу
самі обертаються на експонатів.
Ніна Гошуренко
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Радимо приготувати

Рибний салат
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ТРАВНЯ
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

* Всесвітній день медичної сестри. Відзначається з 1971 року в день народження Флоренс Найтінгейл (1820-1910), англійської сестри милосердя, яка створила систему підготовки кадрів середнього і молодшого медичного персоналу у
Великобританії.

Необхідно: 300 г філе хека, 2 картоплини, 2 яйця, одна червона солодка
перчина, майонез.
Приготування: філе відвареної риби
та яйця нарізати шматочками, відварену
картоплю та червоний перець (можна
свіжий, а можна спекти в духовці) – невеликими смужечками. Всі інгредієнти
змішати в салатнику, посолити, змастити майонезом та лимонним соком.
Смачного!
О.Шевченко, м. Черкаси

Народилися такі особистості:
Софія Окуневська-Морачевська – громадська діячка, перша лікарка-українка в Галичині; Індра Деві – найвідоміша у світі жінка-йог, популяризатор йоги. Автор бестселерів «Вічна молодість», «Вічне здоров’я», «Йога для вас». На її 100-річному ювілеї,
який відзначався у 1999 році, були присутні понад 3 тис. її учнів і послідовників. Померла Індра Деві в 2002 р.; Мирослава Лещенко – український літературний критик,
перекладач. 1973–1980 рр. головний редактор видавництва «Радянський письменник»;
Іван Марчук – український художник. Лауреат Національної премії ім. Т.Шевченка
1997 р., заслужений художник України (1996 р.). У жовтні 2007 р. увійшов до британського рейтингу «Сто геніїв сучасності».
Цей день в історії позначений такими подіями:
996 рік. У Києві освячено першу на Русі кам’яну церкву – Десятинну.
1364 рік. У Кракові було створено Ягеллонський університет – один з найстаріших
університетів у Центральній Європі.
Іменини у Василя, Івана та Филимона.

Черкаський академічний обласний український музично-драматичний
театр імені Т.Г.Шевченка запрошує у ТРАВНІ 2015 року:
Х МІЖНАРОДНИЙ ТЕАТРАЛЬНИЙ ФЕСТИВАЛЬ «СЦЕНА ЛЮДСТВА»
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ВЕЛИКИЙ ЛЬОХ – п’ятниця (початок о 18 год. 30 хв.)
(Містерія Тараса Шевченка. П’єса Олександра Дзекуна)
ДАМИ І ГУСАРИ – субота (початок о 17 год.)
(Комедія Олександра Фредро. Театр імені Івана Франка)
КАЛІКА З ОСТРОВА ІНІШМААН – неділя (початок о 17 год.)
(Ірландська комедія. Рівненський музично-драматичний театр)
ЛОНДОН – понеділок (початок о 18 год. 30 хв.)
(Моновистава Максима Доська. Мистецька майстерня «Драбина»)
БАБА – вівторок (початок о 18 год. 30 хв.)
(За п’єсою Павла Ар’є «Баба Пріся». Львівський театр ім. Лесі Українки)
HEROD (ІРОД) – середа (початок о 18 год. 30 хв.)
(Рок-опера Олександра Вратарьова. Львівський театр ім. Лесі Українки)
ДЗВІНОК З МИНУЛОГО – четвер (початок о 18 год. 30 хв.)
(Сучасна комедія Анатолія Крима. Київський театр драми та комедії)
НАХЛІБНИК – п’ятниця (початок о 18 год. 30 хв.)
(Вистава без антракту Івана Тургенєва. Театр російської драми ім. Л.Українки)
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ЗА ДВОМА ЗАЙЦЯМИ – неділя (початок о 17 год.)
(Комедія на 2 дії Михайла Старицького)

22
23
24
25
26
27
28

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
Визначні ювілеї працівників «Азоту»

О!

ЄМ
ВІТА

З ювілеєм!
ГРИГОРЬЄВА Миколу Васильовича –
слюсаря-ремонтника РМЦ із 45-річчям.
СТЕЦЮРУ Юрія Миколайовича – старшого майстра виробничої дільниці цеху
К-1 із 50-річчям.
ПІДЛІСНОГО Олексія Григоровича –
слюсаря-ремонтника управління капітальних ремонтів із 60-річчям.
ШЕРЕМЕТА Юрія Миколайовича – машиніста компресорних установок цеху
М-5 із 35-річчям.
ЖУРАВСЬКУ Інну Олександрівну – провідного інженера ВРІС із 50-річчям.
ЛИПАР Людмилу Василівну – контролера якості продукції і технологічного процесу ЦВТК із 45-річчям.
ШЕРЕМЕТ Оксану Іванівну – економіста цеху М-5 із 35-річчям.
ГРИНЧЕНКО Людмилу Петрівну –
старшого апаратника абсорбції цеху М-5
із 45-річчям.
ШУМЕЙКА Валерія Дем’яновича –
електромонтера цеху захисних покриттів
із 50-річчям.
КУЗЬМЕНКО Тетяну Іванівну – лаборанта хімічного аналізу централізованого
відділу технічного контролю із 50-річчям.
КОЗЛОВСЬКУ Наталію Володимирівну
– апаратника цеху хімводоочищення із
45-річчям.
КУЗИКА Ярослава Ігоровича – машиніста компресорних установок цеху К-3 із
45-річчям.
КРАМАРЕНКО Ірину Іванівну – машиніста насосних установок цеху К-4 із
40-річчям.
АДЕШЕЛІДЗЕ Олександра Анатолійовича – машиніста компресорних установок
цеху А-3 із 60-річчям.
ШОЛУДЬКО Анну Антонівну – слюсаря
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики цеху КВПіА із 60-річчям.
КЛИМЕНКА Анатолія Григоровича –
електромонтера цеху К-4 із 50 річчям.
ОРЖЕХОВСЬКОГО Сергія Едуардовича
– слюсаря КВПіА цеху КВПіА із 50-річчям.
ЄРЕМЕНКА Олександра Володимировича – слюсаря КВПіА цеху КВПіА із 55
річчям.

«Золоті руки»
технічного майстра
Валер’яна Боднара

Нещодавно виповнилося 30 років, як на нашому підприємстві працює провідний інженер-електронік Валер’ян Васильович Боднар. На «Азот» Валер’ян
Васильович влаштувався, вже маючи досвід роботи з електронно-обчислювальними машинами.

Валер’ян Васильович Боднар
Трудовий шлях на «Азоті» розпочався
з обчислювального центру, де на той час
активно використовували великі ЕОМ
«ЕС-1035», потім це став відділ автоматизованих систем управління виробництвом (ВАСУВ) з подальшим розповсюдженням персональних комп’ютерів.
Зараз це відділ комп’ютерної техніки,
який входить до департаменту з інформаційних технологій. Але як би не називалася структурна одиниця, головним її

призначенням завжди було забезпечення надійного та безперебійного функціонування всього розмаїття засобів обчислювальної техніки і в цьому є велика
заслуга Валер’яна Васильовича.
Чудова технічна підготовка, бажання
ефективно працювати та постійне вдосконалення – ось головна запорука його
майстерності. Великий досвід, грамотне
знання технічних засобів та програмного
забезпечення дозволяє йому оперативно
вирішувати складні проблеми, які можуть виникати в процесі експлуатації
персональних комп’ютерів та офісного
обладнання. Глибоке знання електроніки, механіки та золоті руки дозволяють
йому приймати нестандартні рішення
для відновлення працездатності обладнання, що обслуговується, здійснюючи
вагомий внесок у виконання відділом
виробничих завдань.
Валер’ян Васильович виховав у відділі не одне покоління справжніх спеціалістів.
За довголітню і плідну працю висловлюємо щиру подяку колезі. Бажаємо
йому міцного здоров’я, благополуччя,
подальших успіхів і мирного неба в рідній країні.
Колектив відділу комп’ютерної техніки

Фотофакт. Пенсіонери «Азоту» в Красногорському монастирі
21 квітня в продовження світлого православного свята Воскресіння Христового під
час перебування в Красногорському монастирі в дні храмового свята 46 пенсіонерів
«Азоту» мали змогу помолитися за добро,
любов та непохитну віру в світле майбутнє. Допомогла замислитися над вічними цінностями християнства, збагатила
враження та знання з історії Черкаського краю чудовий екскурсовод Семешкіна
Людмила Федорівна, яка має звання «Заслужений екскурсовод України».
Правління та
пенсіонери БФ «Азот»

Бажаємо вам травневого настрою, джерельно-ніжних почуттів, яскравих удач та душевної гармонії. Нехай любов,
розуміння та щастя стануть вашими надійними супутниками, а в оселях завжди панують мир, злагода й добробут!

Реабілітаційний центр (2012 р.)

Встановлення дитячих майданчиків

Новий фонтан (2012 р.)

Досягнення та перемоги
хіміків Черкаського «Азоту»
Напередодні півстолітнього ювілею ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM нагадаємо, що це підприємство значить для
Черкас, чим живе багатотисячний колектив хіміків і чого вдалося досягти за останні роки.

В.Л.Скляров отримав почесне звання
«Людина року» (2013 р.)
ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM – соціально відповідальне підприємство. В рамках програми «Збережи рідне місто»,
ініціатором якої є Дмитро Васильович
Фірташ, «Азот» вийшов на новий етап
розвитку корпоративної соціальної відповідальності. Одним із найперших та
наймасштабніших проектів, яке підприємство реалізувало в місті, стала повна
реконструкція найбільшої сцени області
– Палацу культури «Дружба народів» та
площі навколо нього, що є найулюбленішим місцем відпочинку черкащан. Тут
з’явилися красиві клумби, зручні лавочки, дитячий та спортивний майданчики,

а літніми вечорами можна помилуватися
сучасним світлодинамічним фонтаном.
Паралельно з цим, азотівці налагодили випуск дитячих, а пізніше – й
спортивних майданчиків, які нині встановлені в різних куточках Черкас. Багато було зроблено для 10-ти шкіл міста,
над якими «Азот» взяв шефство у травні
2013 року. Для кількох лікувальних закладів Черкас хіміки придбали дороговартісне обладнання. Зокрема, для центру реабілітації дітей із захворюванням
нервової системи, що в дитячій обласній
лікарні, було придбано обладнання на 8
мільйонів гривень.
Поліпшує підприємство і соціальнопобутові умови для своїх працівників.
Капітально відремонтовано спортивний
комплекс товариства, їдальню №4, ре-

Оновлена їдальня №4 (2014 р.)

Обласна газета «Черкаський Азот»
Засновник: Публічне акціонерне товариство «АЗОТ» м. Черкаси
Газета заснована у 1980 році.
Реєстраційне свідоцтво ЧС №734ПР від 21.12.2011 р.
Адреса редакції: м. Черкаси, вул. Першотравнева, 72
Телефони: редактора – 392550; кореспондентів – 392352.
E-mail: press@azot.cherkassy.net

монтується медико-санітарна частина,
буфети в цехах та побутові приміщення.
Реалізація соціальних програм стала можливою завдяки успішній роботі
підприємства, головним напрямом діяльності якого є виробіток мінеральних
добрив та забезпечення ними сільськогосподарських виробників. За вагомий
внесок у розвиток вітчизняної економіки, черкаські хіміки неодноразово отримували відзнаки і нагороди. У 2014 році
Черкаський «Азот» здобув перемогу в
національному конкурсі «100 кращих
товарів України» в номінації «Товари
виробничо-технічного призначення», а
Голова Правління Віталій Скляров став
володарем титулу «Людина року-2012»
у номінації «Промисловець року».
Наталія Бакалова

Поліпшення умов у гуртожитках
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