
Новорічна композиція, яка прикрашає 
ЦПУ цеху М-9, додаватиме святкового наст-
рою виробничникам в робочу новорічну ніч. 

Детальніше на 3 стор.
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Миру, стабільності та злагоди
в новому 2017-му році!

Дорогі виробничники! 
Сердечно вітаємо 
вас з Новим 2017 роком 
та Різдвом Христовим!

Шановні азотівці!
Дорогі друзі!

Ми стоїмо на порозі Нового 2017 
року. Рік, що минає, приніс для нас ба-
гато різних подій. Я впевнений, що на-
ступний рік для кожного азотівця стане 
роком добробуту й стабільності.

Бажаю здоров’я й радості кожній  ро-
дині, тепла у серцях й достатку в осе-
лях. Нехай прийдешній рік здійснить 
ваші добрі надії й прагнення. Нехай но-
вий рік буде щедрим на добрі справи, 
приємні сюрпризи, незабутні враження, 
дарує тепло рідних сердець, здійснення 
творчих задумів та мрій! 

Веселих свят та щасливого 
Нового року! 

Генеральний директор OSTCHEM Генеральний директор OSTCHEM 
Олександр ХалінОлександр Халін

Правління товариства. 
Профспілковий комітет.

Нехай ці світлі новорічно-різдвяні свя-
та принесуть у ваші оселі радість, щастя, 
здоров’я, добробут, мир та удачу. Хай ніколи 
не міліє джерело вашого оптимізму на кращі 
сподівання та здійснення мрій!

Прийміть щирі вітання з Новим 
роком та Різдвом Христовим!

№11 (1112)   вівторок, 27 грудня 2016                 www.azot.ck.ua
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Вітальні листівки

Рік, що відходить у минуле, був дуже складним не тільки для нашого підприємства, а й загалом для  країни. Військові 
дії на сході України, корупція у владі, затримка реформ, послаблення гривні, падіння купівельної спроможності тощо. 
Всі ці процеси негативно впливали і продовжують впливати на різні сектори економіки, в тому числі й на хімічну галузь. 

Напередодні новорічно-різдвяних свят на адресу керівництва ПАТ «АЗОТ» та 
всього колективу надійшла чимала кількість вітальних листівок-телеграм від колег 
споріднених підприємств, партнерів, ДП та організацій міста й області, сповнених 
щиросердними віншуваннями з Новим 2017 роком та Різдвом Христовим.

Віталій Скляров: 
Вірю, що Новий рік принесе 
нові можливості та здобутки

КАС працювали  на  повному 
завантаженні. Добовий виро-
біток найбільш затребуваної на 
внутрішньому ринку аміачної 
селітри сягав понад 3100 ти-
сяч тонн. І якщо з виробітком 
продукції ми справлялись, то 
з її відвантаженням були труд-
нощі, пов’язанні з нестачею 
в достатній кількості вагонів і 
напіввагонів, яким «Азот» мала 
б забезпечити «Укрзалізниця». 

І все ж, попри всі складнощі й 
труднощі, які доводилось нам 
спільно з вами долати, ми ви-
конали свої зобов’язання перед 
аграріями, зробили все можли-
ве, щоб країна була з хлібом. У  
результатах і здобутках –  праця  
всього дружного багатотисяч-
ного колективу! Хочу сердечно 
подякувати вам, шановні ви-
робничники, за неоціненний 
внесок  у загальну справу, яку 

ми з вами робимо. Перекона-
ний, що тимчасові труднощі, 
які ми зараз переживаємо, 
відійдуть у минуле і ми про-
довжимо успішно вирішувати 
питання, пов’язані з масштаб-
ними програмами модернізації 
виробництва, нарощуванням 
обсягів готової продукції, що, 
в свою чергу,  дасть можливість  
значно розширити соціальні 
програми, які ми реалізуємо  
на підприємстві  і в місті. 

Шановні колеги, друзі, парт-
нери! Шановні виробничники! 

Вітаю вас з Новим 2017 
роком і світлим святом Різдва 
Христового! Бажаю у новому 
році  вагомих виробничих здо-
бутків і фінансової стабільнос-
ті. Нехай з’являться нові перс-
пективи і втіляться в життя.
Міцного здоров’я вам і вашим 
родинам. Добра і благополуч-
чя. Та найголовніше – щоб як-
найшвидше  настав мир на нашій 
землі! Миру й злагоди в нашій  
рідній незалежній Україні!

Не обійшли негаразди і 
наше  підприємство. Тому не 
всі плани, які ми намічали, 
змогли реалізувати. Зусилля на-
шого колективу були спрямова-
ні, насамперед, на виробіток мі-
неральних добрив  і забезпечення 
ними сільськогосподарських 
товаровиробників. Найбільшу 
завантаженість виробничі по-
тужності несли у розпал сезон-
них робіт у сільському госпо-
дарстві. Цьогорічні сприятливі 
погодні умови дозволили його 
працівникам дещо раніше, ніж 
зазвичай, розпочати комп-
лекс весняно-польових робіт. І 
тому уже в березні ми  активно 
почали відвантажувати міне-
ральні добрива аграрникам. 
Уся вироблена продукція без-
перервним потоком доставля-
лась споживачам залізничним 
і автомобільним транспортом. 
У такому ж темпі підприєм-
ство працювало і в осінній 
період. Починаючи із серпня, 
агрегати з виробітку аміаку, 
карбаміду, аміачної селітри, 

Напередодні р оере іН оН пере е іНапередодні
всього кколектвсього колект
спорідннених пр еорі еіспоріднених п
щиросерднимщиросерщиро ещиросердним

Всі бажають міцного здоров’я, радості, щастя, успіхів, душевної рівноваги, Всі бажають міцного здоров’я, радості, щастя, успіхів, душевної рівноваги, 
бадьорості, нових надій на добрі справи, мудрих рішень, впевненості у пра-бадьорості, нових надій на добрі справи, мудрих рішень, впевненості у пра-
вильності обраної мети та енергії для її досягнення. У їх числі: Генераль-вильності обраної мети та енергії для її досягнення. У їх числі: Генераль-
ний директор АТ «Міндобрива» Ю.Дуденков, директор Черкаської філії ний директор АТ «Міндобрива» Ю.Дуденков, директор Черкаської філії 
УМП «Черкаситрансгаз» А.Мандра, Черкаська митниця, Генеральний ди-УМП «Черкаситрансгаз» А.Мандра, Черкаська митниця, Генеральний ди-
ректор ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» В.Гудошник, ректор ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» В.Гудошник, 
директор ДП «Черкасистандартметрологія» М.Чорнопищук, дирек-директор ДП «Черкасистандартметрологія» М.Чорнопищук, дирек-
тор КП «Черкасиводоканал» С.Овчаренко, Голова Правління ПрАТ тор КП «Черкасиводоканал» С.Овчаренко, Голова Правління ПрАТ 
«Сєвєродонецьке об’єднання Азот» Л.Бугайов, колеги-хіміки «Сєвєродонецьке об’єднання Азот» Л.Бугайов, колеги-хіміки 
Одеського припортового заводу, ПП «Діагностика-центр», ТОВ Одеського припортового заводу, ПП «Діагностика-центр», ТОВ 
«Триз», підприємство «Скіф-Ол», ПП «Леттранс» та багато «Триз», підприємство «Скіф-Ол», ПП «Леттранс» та багато 
інших. Усім щиро дякуємо.інших. Усім щиро дякуємо.

Нехай Новий рік та Різдво Христове започаткують собою Нехай Новий рік та Різдво Христове започаткують собою 
успіх, мир і добробут!успіх, мир і добробут!
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До слова сказати, серед лю-
дей, яким випало працювати в 
новорічну ніч, не вдалося знайти 
жодного, хто б жалкував чи, тим 
паче, сумував з цього приводу. 
Робота є робота.

– Мені досить часто випа-
дало чергувати на Новий рік. 
За десять років роботи в цеху 
М-5, я п’ять разів зустрічала це 
свято на зміні. І за 17 років ро-
боти диспетчером було багато 
новорічних змін, – розповідає 
диспетчер Наталія Мельницька, 
яка працюватиме цієї новоріч-
ної ночі. – Чоловік сам багато 
років пропрацював по змінах 

в цеху М-5 та й синок Кирил, 
який зараз ходить до третього 
класу, знає, що в тата й мами 
така робота. Могло й обох не 
бути вдома, коли випадала змі-
на. У такому разі нас завжди 
виручала хрещена.

Нині чоловік Наталі Олек-
сандр Мельник вже працює 
не позмінно, тому Новий рік 
будуть зустрічати разом із си-
ном і по телефону вітатимуть 
маму. А новорічний настрій дис-
петчерам створює прикрашена 
ялинка та ціла колекція з 17-ти 
іграшкових символів року, які їм 
дарує на Новий рік начальник 

Традиційно новорічні зміни 
приймають вітання від керів-
ників ПАТ «АЗОТ» та струк-
турних підрозділів підприєм-
ства, колег з інших змін. Тож, 
де б не перебували азотівці, 
вони завжди відчувають себе 
частиною єдиного потужного 
й дружного колективу, який 
робить одну велику справу.  

Бажаємо всім азотівцям, які 
працюватимуть у Новорічну ніч, 
спокійної та плідної роботи. А в 
новому році – міцного здоров’я, 
миру, добробуту та стабільнос-
ті. Нехай кожен день буде щас-
ливим, яскравим, багатим на 

успіхи, приємні події, незабутні 
зустрічі, душевне тепло і любов!

Наталія Бакалова,
фото автора

майорів підвішеними до стелі 
кульками, саморобними ялин-
ками та великим новорічним 
привітанням. Так креативно 
прикрасили своє робоче місце 
працівники зміни №4. У Но-
ворічну ж ніч тут чергуватиме 
зміна №1, а роботу відділення 
упаковки та складу забезпечува-
тиме зміна №2. 

Трудитимуться на Новий 
рік також працівники інших 
структурних підрозділів, а час-
тина азотівців чергуватимуть 
вдома напоготові на випадок, 
якщо знадобиться терміново 
вийти на роботу. 

виробничого відділу Володимир 
Шендер. Цього року колекція 
має поповнитися ще одним 
півником.

Отримає традиційний по-
дарунок під ялинку – коробку 
цукерок – і новорічна зміна цеху 
з виробництва слабкої азотної 
кислоти М-5. Роль Діда Моро-
за тут вже багато років виконує 
цеховий комітет. Чергуватиме 
на Новий рік зміна №1, тож вона 
й вбирала новорічну ялинку. 

Ретельно підготувалися 
до Нового року і в цеху М-9.
Центральний пульт управління 
гранбашти по-святковому за-

У НОВОРІЧНУ НІЧ ВОНИ У НОВОРІЧНУ НІЧ ВОНИ 
ЗАБЕЗПЕЧУВАТИМУТЬ ЗАБЕЗПЕЧУВАТИМУТЬ 
РОБОТУ ПІДПРИЄМСТВАРОБОТУ ПІДПРИЄМСТВА

Робота у святкові дні для азотівців – звична справа, як і для їхніх родин. Нерідко на 
зміні доводиться зустрічати й традиційно сімейне свято – Новий рік. От і цього року робо-
ту підприємства забезпечуватимуть сотні спеціалістів, які випускатимуть та відвантажу-
ватимуть споживачам «новорічну» продукцію.

Зміна №1 цеху М-9 на ЦПУ гранбашти

Працівники «новорічної» зміни №1 цеху М-5

Диспетчер Н.Мельницька

Зміна №2 відділення упаковки і складу цеху М-9



№11, 27 ГРУДНЯ 2016 РОКУ AAЗОТЗОТAAЗЗООТТ
ЧЧеркаськииеркаськии

новини підприємств OSTCHEM

4

В преддверии Нового года Дворец культуры химиков Северодонецкого «Азота» OSTCHEM порадовал яркими празд-
ничными мероприятиями: постановкой «Алиса в Стране Новогодних Чудес» и развлекательной программой. Их посети-
ли более 3000 зрителей.

Представители Северодонецкого «Азота», входящего в азотную группу OSTCHEM Group DF, поздравили воспитан-
ников Северодонецкой областной общеобразовательной школы-интерната с Днем Святого Николая. 

НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК 
ДЛЯ БОЛЕЕ 3000 ДЕТЕЙ 
СЕВЕРОДОНЕЦКА

песен, диалогов. А в последние 
два месяца мы вплотную заня-
лись репетициями с актерами, 
коллективами художественной 
самодеятельности.

Всего в новогодних представ-
лениях участвовало 11 коллек-
тивов ДК химиков, в том числе 

около 200 детей, занимающихся 
в творческих студиях Дворца.

– Эмоций не перечесть, – 
призналась сотрудница цеха 
связи департамента по инфор-
мационным технологиям Ната-
лья Волкова, которая пришла 
на праздник вместе с сыном 

Ярославом. – Все прошло за-
жигательно, хотелось весе-
литься вместе с детьми. Пора-
довал сына и сладкий подарок 
от «Азота». В новом году хочу 
пожелать всем радости, мира, 
добра. Спасибо за праздник!

Источник: azot.lg.ua

«Азот» всегда заботится о 
школе-интернате и на протя-
жении многих лет подтверж-
дает, что его дружба неизмен-
но надежная.

Источник: azot.lg.ua

– Работу над этой масштаб-
ной постановкой мы начали 
еще летом, – рассказывает 
директор Дворца культуры хи-
миков Елена Кисиль. – На про-
тяжении осени занимались за-
писью фонограммы – общего 
музыкального сопровождения, 

ЧАО «Северодонецкое объе-
динение Азот» по давней доб-
рой традиции, поздравило об-
ластную общеобразовательную 
школу-интернат с одним из пре-
красных детских праздников 
– Днем Святого Николая. Вос-
питанникам этого учебного 
заведения пожелали, чтобы в 
жизни было побольше добрых 
чудес, приятных сюрпризов, и 
вручили набор подарков.

Директор Северодонецкой 
областной общеобразователь-
ной школы-интерната Еле-
на Легостаева отметила, что 

Северодонецкий «Азот» поздравил
воспитанников школы-интерната
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В НИКОЛАЕВЕ 
ОТМЕЧАЛИ ДЕНЬ 
СВЯТОГО НИКОЛАЯ

В преддверии праздничных 
дней сотрудники предприятия 
приняли участие в акции «Доб-
рый Дед Мороз» и осуществили 
желания порядка 30 детей из со-
циально незащищенных семей. 
Присоединившись к акции, 
инициированной Николаевс-
ким глиноземным заводом, 
коллектив предприятия помог 
поверить ребятам в чудеса и 
вручил долгожданные ново-
годние подарки, о которых они 
просили Деда Мороза. Также в 
проекте приняли участие кол-
лективы других предприятий 
и организаций города. Дети, 
пришедшие на мероприятие, не 
только получили подарки – ак-
теры Николаевского художе-
ственного русского драматичес-
кого театра поставили для них 
сказку «Волшебник изумрудного 
города».

– Наши сотрудники любят 
делать добрые дела и всегда с 
удовольствием в преддверии 
Нового года становятся по-
мощниками Деда Мороза, 
помогая исполнять детские 
желания. От имени руководи-
теля «Ника-Теры» Александра 
Васильевича Гайду и коллекти-
ва нашего предприятия желаю 
вам добра, улыбок, домашнего 
тепла. Пусть не взирая ни на 

какие жизненные обстоятель-
ства вы останетесь открытыми 
и искренними людьми, а ря-
дом с вами будут верные друзья 
и близкие люди. Порт «Ника-
Тера» в свою очередь постара-
ется помочь в осуществлении 
ваших просьб. Верьте в чудеса 
и они обязательно придут в 
вашу жизнь. С праздником! 
– поздравила от лица пред-
приятия пресс-секретарь порта 
«Ника-Тера» Юлия Матвеева.

Для создания празднич-
ного настроения в этот день 
начальник порта Александр 
Тимченко посетил школу-ин-
тернат №6.

– Новогодние праздники  
всеми любимы и ожидаемы. 
Разумеется, больше всех их  
вместе с подарками ждут дети. 
Поэтому наш порт решил по-
мочь Святому Николаю по-
здравить ребят с наступающи-
ми праздниками! Подарить 
радость и хорошее настроение 
детям – бесценно! Желаю ре-
бятам всегда быть веселыми, 
счастливыми и пусть все их же-
лания исполняются, – сказал 
Александр Тимченко.

Председатель общества 
«МСП Ника-Тера» Александр 
Гайду присоединяется к позд-
равлениям и желает, чтобы 2017 
год подарил ребятам много неза-
бываемых моментов.

– Желаю детям встретить и 
провести грядущий год полез-
но, радостно. Пусть в каждом 
доме будет уютная атмосфера, 
полная позитива, смеха, ду-
шевного тепла и искренности! 
Давайте оставим в уходящем 
году все плохое, а в грядущий 
возьмем лишь лучшее – прият-
ные воспоминания и хорошие 
достижения. Пусть Новый год 
станет для каждого из нас осо-
бенным, – поздравил руководи-
тель порта Александр Гайду.

Источник: nikatera.com

19 декабря представители морского терминала «Ника-Тера» (ООО «МСП Ника-Тера» 
входит в Group DF) поздравили детей с Днём Святого Николая и наступающими ново-
годними праздниками.

Постановка сказки «Волшебник изумрудного города»

Праздничный концерт в школе-интернате №6

Вже понад десять років на 
ПАТ «Рівнеазот» OSTCHEM 
існує чудова традиція  напе-
редодні новорічних свят ві-
тати маленьких вихованців  
Ясениницького навчально-
реабілітаційного центру. 

Цей рік не став винятком 
і 19 грудня працівники під-
приємства, разом з актора-
ми зразкового молодіжного 
театру «Арлекіно» Палацу 
культури та спорту «Хімік», 
завітали із подарунками до 
підшефного закладу.

Вже традиційно, окрім 
солодощів та іграшок, вихо-
ванці театру привезли дітла-
хам яскраве сценічне приві-
тання з інтерактивною грою. 

За сюжетом дійства до дітей 
прилітають дівчата в образі 
янголів, які несуть із собою 
звістку про святого Мико-
лая. Вони знайомляться із 
дітлахами та пропонують їм 
зіграти у веселу гру «Як спо-
добалося тобі». Зазвичай, цю 
пропозицію зустрічають смі-
хом та радісними вигуками.

– Ми надзвичайно ціну-
ємо турботу підприємства 
по відношенню до наших 
дітей, – розповідає дирек-
тор Ясениницького навчаль-
но-реабілітаційного центру 
Степан Копера. – Значною 
мірою, саме завдяки до-
помозі «Рівнеазоту» наш 
заклад може працювати у 
звичному режимі, а діти за-
безпечені усім необхідним.

Джерело: прес-центр 
ПАТ «Рівнеазот»

ПАТ «Рівнеазот»

Зі святковим 
візитом – 

до Ясениничів
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АЗОТІВЦІ БАЖАЮТЬ ВСІМ 
СТАБІЛЬНОСТІ ТА ПЛІДНОЇ 
РОБОТИ У НОВОМУ РОЦІ

З 1 січня 2016 року набрав 
чинності Закон України «Про 
метрологію та метрологічну ді-
яльність» від 05.06.2014, який 
регулює відносини, що вини-
кають в процесі провадження 
метрологічної діяльності та 
спрямований на гармонізацію 
українського законодавства до 
європейських стандартів.

Рутинна робота з гармоні-
зації керівних документів ІСМ 
товариства забезпечується спе-
ціалістами бюро планово-попе-
реджувальної роботи (ППР) та 
метрології відділу головного ме-
тролога Мусатенко Л.В., Корні-
єнко Т.О., Бойко І.О., Брюхо-
вецької  Ю.О., Перехрест Н.О. 
та керівника підрозділу Дол-
женко Г.В.

Фахівці відділу безпосеред-
ньо виконують комплекс робіт 
з експлуатації підсистеми ко-

мерційного обліку спожитого 
газу та її метрологічного забез-
печення. Начальник дільниці 
АСО ДК Таранцев В.Б., про-
відні інженери Жиряков Д.М., 
Дротенко В.М., Статешна Т.Л. 
та техніки Оржеховська А.М., 

Овсієнко О.Б. – гарантія до-
стовірності обліку та обробки 
інформації щодо об’ємів ма-
теріальних і енергоресурсних 
потоків. Системи автоматиза-
ції на базі мікропроцесорів та 
автоматизовані системи керу-
вання технологічними проце-
сами (АСК ТП) структурних 
підрозділів супроводжуються в 
основних об’ємах регламент-
них робіт неперевершеними 
фахівцями бюро АСК ТП: го-
ловним конструктором АСК ТП 
Баланюком Р.В. та провідними 
інженерами Божко О.М., Біла-
шенко О.Г., Федуловим Д.В., 
Макаренко М.Г.  

  З великою повагою та гор-
дістю хочеться також сказати 
про роботу  молодого підроз-
ділу – дільниці з управління 
та обслуговування систем, яка 
безпосередньо підпорядкована 

заступнику головного метролога 
Тітаренко В.П. Керівник дільни-
ці Пісковий Я.І., інженери Собо-
лєв А.О. та Білостоцький Р.В., 
дякуючи керівництву товари-
ства, швидко створили дієву 
команду з вирішення нагаль-
них проблем експлуатації  об-
ладнання – від грануляційних 
установок до засобів ваговимі-
рювальної техніки та медично-
го обладнання. Є навіть досвід 
налагоджування схем автома-
тизації з виправленням поми-
лок в документації і монтажу, 
здійснених виробником. Мені 
особливо приємно довідатись 
про проблему після її ліквіда-
ції. Так працює ця команда і за 
ними майбутнє.  

Якщо ми здатні професійно  
планувати і виконувати  робо-
ти, то праця наших наставни-
ків Шаблія О.Г., Мокрого С.П., 
Ніколюка В.І., Рибкіна Г.М.,  
Мальської Н.М., Лободи О.М.,
Домінікяна К.О. та багатьох ін-
ших не марна.

Шановні азотівці !
Прийміть найщиріші вітання 

від всіх спеціалістів служби го-
ловного метролога.

Нехай Новий рік принесе 
вам у подарунок мир та благо-
получчя, більше радісних днів, 
здійснення сподівань та нових 
перемог! Нехай успіх буде вірним 
супутником у наших професій-
них та сімейних справах! Нехай 
вам щастить!

 Іван Волошин,                                                                                   
головний метролог

Ми вирішили продовжити започатковану торік традицію і напередодні Нового року завітали в гості до різних відді-
лів Черкаського «Азоту». Кожен з них виконує свою важливу роботу, без якої не могло б функціонувати підприємство в 
цілому. Тож колективи цих відділів напередодні свята отримали можливість  похвалитися своїми здобутками, поділитися 
планами та принагідно привітати колег з Новим 2017 роком.

Колектив відділу головного метролога

Іван Волошин

Рік, що минає, значимо змінив діяльність підрозділів товариства щодо метрологічного забезпечення виробництва, цеху 
КВПіА та служби КВПіА товариства, а також відділу головного метролога. Це викликано необхідністю адаптувати свою ро-
боту відповідно до нового законодавства.

Метрологи «Азоту» адаптують свою роботу 
до нового законодавства
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Створення безпечних умов для роботи людей – найперше завдання будь-якого підприємства. В ПАТ «АЗОТ» ця важлива 
та відповідальна місія покладена на департамент з охорони праці, спеціалісти якого відповідають за здоров’я та безпеку 
кожного азотівця. 

Уже понад 10 років на ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM функціонує інтегрована система менеджменту (ІСМ). Організацію робіт з її 
підтримки та постійного поліпшення результативності забезпечує відділ ІСМ, який з 2010 року очолює Крістіна Здоровець.

Завдання цього підрозділу 
– профілактична робота, спря-
мована на недопущення аварій, 
профзахворювань та нещасних 
випадків на виробництві.

– У своїй діяльності ми 
керуємося Законом  України 
«Про охорону праці». Відпо-
відно до його вимог  щорічно  
розробляються  десятки про-
грам, впроваджується цілий 
комплекс заходів, спрямова-
них  на покращення охорони 

і гігієни праці, виробничого 
середовища, безпечного ви-
конання робіт, впроваджують-
ся профілактичні  заходи  зі 
зниження травматизму, зах-
ворюваності та оздоровлення 
працівників, – розповідає ди-
ректор департаменту з охоро-
ни праці ПАТ «АЗОТ» Любов 
Зінченко. –  Ми дотримуємося 
не лише українських, а й між-
народних норм, впровадивши 
в 2006 році міжнародний стан-

Основні завдання відділу 
ІСМ на наступний рік пов’язані 
з переходом на нові версії міжна-
родних стандартів ISO 9001 та 
ISO 14001, які набули чинності 
у 2015 році. Ця робота перед-
бачає не лише актуалізацію 
чинних систем управління, 
що повинні відповідати перег-
лянутим вимогам, а й забезпе-
чення їхньої результативності. 
Перехідний період триватиме 
до вересня 2018 року. 

– Значних змін зазнав стан-
дарт ISO 9001. Нововведення 
полягають у впровадженні по-
ложень ризик-менеджменту, 
визначенні зовнішніх і внут-
рішніх факторів впливу на ді-
яльність підприємства, вимог 
до компетентності працівників 
і ефективному управлінні знан-

нями, – коментує начальник 
відділу ІСМ Крістіна Здоровець. 
– Чимало нових аспектів сто-
суються процесного підходу.

У грудні цього року нідер-
ландською компанією QSCert-
Ukraine B.V було проведено 
наглядовий аудит ІСМ на від-

повідність вимогам міжнарод-
них стандартів ISO 14001:2004 
та OHSAS 18001:2007. Згідно з 
його результатами невідповід-
ностей у системах менеджменту 
навколишнього середовища та 
управління охороною праці не 
виявлено. Аудитори відзначили 
відмінну роботу структурних 
підрозділів, в яких проходила 
перевірка. Після новорічних 
свят відділ ІСМ розпочне під-
готовку до ресертифікаційного 
аудиту системи ISO 9001, що 
відбудеться у квітні 2017 року.

Колектив відділу ІСМ зичить 
рідному підприємству стабільної 
й успішної роботи, а якість і від-
повідність світовим стандартам 
сприятиме цьому.

Світлана Литвин,
фото автора

дарт ОНSAS 18001 «Системи 
менеджменту гігієни і безпеки 
праці».

Окремим підрозділом де-
партаменту з охорони праці є 
воєнізований газорятувальний 
загін підприємства (ВГРЗ), го-
товий здійснювати екстрені та 
невідкладні заходи з рятування 
людей, локалізації та ліквіда-
ції аварійних ситуацій і аварій 
із застосуванням газозахисної 
апаратури.

Як зазначав командир ВГРЗ 
Володимир Руденко, в груд-
ні цього року загін у чергове 
пройшов атестацію аварій-
но-рятувальних служб та ря-
тувальників, яку раз на п’ять 
років проводить міжвідомча 
атестаційна комісія при депар-
таменті техногенної безпеки 
МНС України. Цього року на 
засідання комісії документи 
подала 41 рятувальна служба з 
різних куточків держави. Ряту-
вальники «Азоту», як і зазвичай, 
бездоганно «захистилися» за 
всіма пунктами вимог та отри-
мали свідоцтво на виконання 
робіт підвищеної небезпеки.

Напередодні Нового року 
працівники служби охоро-
ни праці привітали вироб-
ничників «Азоту» зі святом. 
Побажали всім міцного 
здоров’я, затишку і добробуту 
в родинах, щоб всі проблеми 
та негаразди залишилися в ми-
нулому році, а Новий 2017 рік 
став роком стабільної плідної 
роботи на благо рідного підпри-
ємства та України.

Наталія Бакалова,
фото автора

Любов Зінченко

Колектив відділу охорони праці та ВГРЗ

Відділ ІСМ: Л.Проценко, К.Здоровець та А.Ананко

Безпека виробництва – в надійних руках

У новому році відділ ІСМ працюватиме над 
переходом на нові версії міжнародних стандартів
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Традиційне казкове дійство на сцені ПК «Дружба народів»

8
свято

Святкування розпочалося ще 
біля входу до «Дружби народів», 
де поблизу гарно вбраної ялинки 
на відвідувачів чекали казкові 
персонажі новорічного дійства. 
Дітвора з ними залюбки спіл-
кувалася, а дорослі фіксували 
радісні моменти на фотокаме-
ри. 

У концертній залі панува-
ла атмосфера добра, затишку 
й новорічно-різдвяного на-

Як і в минулі роки, керівни-
цтво та профспілковий комітет 
«Азоту» організували для дітей 
виробничників Свято Миколая, 
новорічні ранки та привітали по-
дарунками «під ялинку». 

– Цьогоріч цукеркові набо-
ри вагою 900 грамів отримали 
1500 дітей віком до 14 років 
включно. Вартість одного та-
кого пакунка – 102 гривні, – 
розповів голова профкому ПАТ  
«АЗОТ» Василь Іванов. 

До Дня Святого Миколая 
працівники кондитерського 
цеху комбінату громадського 
харчування «Азоту» спекли 

медові пряники, які були діт-
кам за «миколайчики» під час 
святкового дійства у «Дружбі 
народів».

Крім того, профком закупив 
іграшки та солодощі для вручен-
ня як призів на новорічних ран-
ках. Дітки демонстрували свої 
оригінальні костюми і таланти, 
за що отримували заохочуваль-
ний подарунок. Організацією 
дитячих свят і закупівлею по-
дарунків займалася спеціальна 
«новорічна комісія», яку очо-
лює контролер ЦВТК Людмила 
Герявенко.

Світлана Литвин

строю. Тут було все: тематичні 
пісні й вірші, запальні й ліричні 
танці, гумористичні мініатюри. 
Також на малечу чекали тради-
ційні для цього свята солодкі да-
рунки – «миколайчики». Куль-
мінаційним моментом стала 
поява на сцені Миколи Чудо-
творця, якого дітлахи зустріча-
ли з неприхованою радістю та 
оплесками. Миколай побажав 
усім здоров’я, миру, добрих 

ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM привітало дітей працівників із Днем Святого Миколая. Свято традиційно пройшло в Палаці куль-
тури «Дружба народів», де юні артисти підготували концертну програму, що припала до душі як малечі, так і дорослим.

Іграшки та подарунки для дітей від профспілкового комітету

вчинків, милосердя і Божо-
го благословення та пообіцяв 
прийти наступного року.

Діти з нетерпінням чекали 
на святковий концерт від «Азо-
ту». Так, син робітниці з благо-
устрою Віталіни Зеленої Дмитро 
розповідає, що із задоволен-
ням відвідує святкові урочис-
тості, оскільки йому до впо-
доби дивитися творчі номери 
і кілька годин можна перебу-
вати немов у казці. З трирічною 
донечкою Поліною прийшов 
на концерт слюсар-ремонтник 
цеху хімводоочищення Костян-
тин Григоренко. Каже, що, не-
зважаючи на маленький вік і 
непосидючість, вона уважно 
слухає й спостерігає за дій-
ством на сцені. Провідний ін-
женер-технолог технічного від-
ділу Андрій Ткаченко розповів, 
що з донькою Аліною та сином 
Артемом святкові заходи від-
відує щороку. Причому це спо-
сіб не лише провести дозвілля, 
а й збагатити дітей культурно.

Світлана Литвин,
фото Наталії Бакалової

Новий рік – свято,  якого з нетерпінням чекають всі люди, а особливо дітвора. І звичай-
но ж, аби порадувати дітей своїх працівників, «Азот» підготував для них святкові сюрпризи. 

«Азот» привітав дітей 
новорічними подарунками

Яскравими вогнями за-
сяяла ялинка біля Палацу 
культури «Дружба народів», 
сповістивши про наближен-
ня новорічно-різдвяних свят. 
Зелена красуня милує очі 
черкащан та органічно до-
повнює святкове оформлен-
ня міста.

Штучне 12-метрове де-
рево придбали ще у 2012 
році, відродивши традицію 
встановлення на площі біля 
«Дружби народів» головної 
окраси новорічного свята. 
Ялинка вбрана у світлоді-
одні прикраси й гірлянди 
сріблястого та синього ко-
льорів.

Світлана Литвин

Новорічна красуня

СВЯТИЙ МИКОЛАЙ 
ДАРУЄ ДІТЯМ РАДІСТЬ
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підказує нам нові теми для 
обговорення, осмислення і 
висвітлення їх на шпальтах 
газети. Великий інтерес ви-
кликають виробничі новини, 
інформація про перспективи  

Із 2012 року газета «Чер-
каський Азот» виходить у ново-
му форматі на глянцевому папе-
рі із повноцінною кольоровою 
обкладинкою. Кожен її номер 
формується із понад тридцяти 
різних за тематикою і жанрами 
публікацій, над якими працю-
ють досвідчені журналісти. 

Сьогодні уявити наше жит-
тя без газет, журналів, теле-
бачення і радіо неможливо. 
Сподіваюсь, що і наші читачі 
з великим нетерпінням чека-
ють кожен свіжий номер свого 
улюбленого видання, оскільки 
постійно дописують на його 
сторінках, діляться своїми 
спогадами та фотографіями, 
розповідають про колег, про 
виробничі справи.

Постійний зворотний 
зв’язок із читачами, а це пе-
реважно наші виробничники, 

розвитку підприємства та  його 
історію. 

Окрім газети, важливу інфор-
маційну функцію виконує і радіо, 
яке звучить в ефірі щоп’ятниці 
і яке неодноразово приходило 

на допомогу в екстрених ситу-
аціях, коли, наприклад, треба 
була кров для переливання, або 
грошова допомога від співро-
бітників на лікування. Звідси 
можна зробити висновок, що 
преса не тільки інформує, а й 
слугує засобом комунікації та 
бере активну участь у житті ко-
лективу підприємства.

Напередодні Нового 2017 
року бажаю, щоб наша з вами 
творча співпраця продовжува-
лась, щоб усі задуми і мрії збу-
валися, щоб був затишок, доста-
ток та благополуччя у кожному 
домі, щоб рідні та близькі люди 
зігрівали вас любов’ю та увагою, 
щоб у нашій країні запанували 
мир і спокій. 

З повагою і вдячністю 
за співпрацю 

керівник Прес-центру 
Євдокія Мацокіна 

Захоплюючим видалося 
відкриття головної ялинки 
міста, що відбулося 17 груд-
ня на Соборній площі. Ново-
річну красуню змайстрували 
з 268 деревець, прикрасили 
гірляндами та світлодіодни-
ми іграшками. Супроводжу-
валось урочисте відкриття 
ялинки яскравим фаєр-шоу 
від театру вогню «Сварожичі» 
та шоу-балету «Ренесанс», від 
якого глядачі були у захваті. А 
ще малечу розважали кумедні 
ляльки-велетні.

Зазирнути в дивовиж-
ний світ казки можна було, 
відвідавши резиденцію Свято-
го Миколая, яка працювала 
з 19 по 25 грудня в кінотеатрі 
«Україна». Тут маленькі чер-

кащани зустрілися зі Святим 
Миколаєм і його помічниками 
– Чортеням та Янголом, при-
крашали Ялинку Мрій, брали 
участь у майстер-класах із роз-

пису пряників, виготовлен-
ня трипільських підсвічників 
тощо.

У «Новорічне місто розваг» 
перетворився сквер «Юність», 
де відвідувачі можуть помилу-
ватися світловими конструкці-
ями та новими арт-об’єктами. 
Оригінальними фотозонами 
для  сімейних світлин стали  
«Новорічний дідух»,  «Дере-
во диво-птахів», «Містечко 
казкових будиночків», «Різд-
вяний вертеп» і «Черкаський 
солом’яний кінь». Працюва-
тиме «Новорічне місто розваг» 
до 14 січня.

Святкові заходи у місті за-
плановані і на Різдво. 7 січня о 
15.00 на Соборній площі про-
ходитиме парад колядників, 

спільне виконання колядки 
і фестиваль куті. 15 січня у 
Черкаській обласній філар-
монії відбудеться міський 
фестиваль «Різдвяна коляда».

Підготувала 
Світлана Литвин

Наше підприємство – одне з небагатьох, де є свої газета і радіо. Колектив журналістів «Азоту» завжди відкритий  для 
спілкування, готовий обговорювати з виробничниками будь-які теми, з тим, щоб вони  відчували свою причетність до 
загальної справи, яку ми разом робимо. 

Колектив Прес-центру ПАТ «АЗОТ»

З середини грудня у Черкасах розпочалися перші новорічно-різдвяні заходи. Жителі та 
гості міста долучаються до урочистостей, поринаючи в атмосферу зимових свят.

Черкаси поринули у новорічно-
різдвяні святкування

НЕХАЙ ЗБУВАЮТЬСЯСЯ 
ВСІ ЗАДУМИ І МРІЇ
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ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (замовник) – ПАТ «АЗОТ», 

м. Черкаси. Поштова адреса – 18014  Україна, 
м. Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру, 72. 
Електронна адреса – Е-mail: let@azot.ck.ua

2. Місце розташування майданчика будів-
ництва. Об’єкт проектування розміщується 
на території діючого цеху М-7 в межах про-
мислового майданчика ПАТ «АЗОТ» і перед-
бачає використання:

- існуючої естакади наливу аміаку водного 
в залізничні цистерни (корп. 308) з установ-
кою п’яти точок зливання рідкого аміаку із 
залізничних цистерн; 

- існуючого складу рідкого аміаку №2 
(корп. 357) для приймання, збереження та 
видачі рідкого аміаку.

3. Характеристика діяльності (об’єкта). 
Проект розроблятиметься проектно-кон-
структорським відділом ПАТ «АЗОТ» на під-
ставі завдання на проектування, затвердже-
ного Технічним директором ПАТ «АЗОТ» від 
27.10.2016 р. 

Технічне переоснащення повинно забез-
печувати пропускну здатність по зливанню 
рідкого аміаку не менше ніж 500 т /добу і  від-
бувається на території діючого складу рідко-
го аміаку, який є потенційно-небезпечним 
об’єктом 1 класу (об’єм зберігання на складі 
становить 950 т рідкого аміаку) на промисло-
вому майданчику ПАТ «АЗОТ».

Об’єкт проектування, згідно з постано-
вою КМУ №554 від 27.07.95 р., належить до 
об’єктів, що становлять підвищену екологіч-
ну небезпеку, для яких здійснення державної 
експертизи є обов’язковим.

Проектом передбачається:
- встановлення п’яти точок зливання рід-

кого аміаку із залізничних цистерн на існую-
чій естакаді (корп. 308) наливу аміаку водного 
в залізничні цистерни;

- одночасний злив рідкого аміаку із п’яти 
залізничних цистерн;

- приймання і збереження рідкого аміаку в 
будь-який із 20 резервуарів в існуючому скла-
ді рідкого аміаку №2 (корп. 357);

- повністю герметичний процес зливу 
рідкого аміаку із залізничних цистерн. Заліз-
ничні цистерни за допомогою з’ємних рукавів 
приєднуватимуться до трубопроводів рідкого 
та газоподібного аміаку, після чого відкрива-
тиметься трубопровідна арматура і відбувати-
меться злив рідкого аміаку, за рахунок різниці 
тисків газової фази в цистернах та прийомних 
сховищах. Фланцеві з’єднання арматури, вуз-
лів кріплення рукавів повністю забезпечува-
тимуть герметичність цього процесу;

- встановлення необхідних контрольно-
вимірювальних приладів для контролю за 
процесом зливу рідкого аміаку із залізничних 
цистерн, робота яких контролюватиметься з 
ЦПК корп. 313 або за місцем;

- встановлення додаткових чотирьох ава-
рійних фонтанчиків з пожежно-господарчою 
водою на існуючій естакаді (корп. 308) та ава-
рійного душу поряд з естакадою;

- опалення в приміщенні аварійного душу 
для забезпечення нормальних санітарних 
умов.

 4. Соціально-економічна необхідність пла-
нованої діяльності. Метою технічного пере-
оснащення естакади наливу аміачної води в 
корп. 308 з організацією п’яти точок зливан-
ня рідкого аміаку є економічна доцільність 
використання рідкого аміаку на ПАТ «АЗОТ» 
та скорочення простою залізничного тран-
спорту.

5.  Потреба в ресурсах при будівництві та 
експлуатації.

5.1 Земельних – не потрібно. Існуюча ес-
такада наливу аміаку водного в залізничні 
цистерни (корп. 308) і існуючий склад рідко-
го аміаку №2 (корп. 357) розміщуються на те-
риторії діючого цеху М-7, яка належить ПАТ 
«АЗОТ» відповідно  до Договору  купівлі-про-
дажу земельної ділянки від 29.12.2011р. 

5.2 Сировинних – не потрібно. Річне спо-
живання підприємством рідкого аміаку зали-
шається на існуючому рівні.

5.3 Енергетичних – стиснуте повітря КВП 
ДСТУ 4169-2003 – 64 800 нм3 на рік, тиск – 
0,35-0,8 МПа, точка роси (-40оС), з мережі 
підприємства.

5.4 Водних – водопостачання здійснюєть-
ся від існуючих мереж підприємства, в додат-
кових водних ресурсах потреби немає.

5.5 Трудових – додатково 4 апаратника.
6. Транспортне забезпечення (при будівни-

цтві та експлуатації). Потужність складу рід-
кого аміаку не змінюватиметься та додатково-
го транспортного забезпечення не потрібно.

7. Екологічні та інші обмеження планова-
ної діяльності за варіантами: під час розробки 
проектувальник враховує гранично допустимі 
концентрації шкідливих речовин у повітрі на-
селених міст (ГДК); нормативи гранично до-
пустимих викидів; необхідність і можливість 
зайняття найменш цінних земельних угідь.

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка 
і захист території за варіантами. Об’єкт проек-
тування розташовується на території діючого 
виробництва і в додатковій еколого-інженер-
ній підготовці території існуючого виробни-
цтва немає потреби.

9. Можливі впливи планованої діяльності 
(при будівництві та експлуатації)  на навколиш-
нє середовище.

9.1 На клімат і мікроклімат, геологічне се-
редовище, ґрунт, рослинний і тваринний світ, 
заповідні об`єкти, навколишнє соціальне се-
редовище і навколишнє техногенне середо-
вище даний об`єкт впливу не матиме.

9.2. Процес зливу рідкого аміаку із заліз-
ничних цистерн повністю герметичний, тому 
на повітряне середовище цей об`єкт впливу 
не матиме.

9.3 Водне – розрахункова кількість по-
жежно-господарчої води, що буде викорис-
товуватися чотирма аварійними фонтанчика-
ми та аварійним душем, відповідає кількості 
стічних вод. Передбачається збільшення кіль-
кості обслуговуючого персоналу в цеху М-7 за 

рахунок внутрішніх резервів ПАТ «АЗОТ». У 
зв’язку з цим витрати води на побутово-гос-
подарські потреби та кількість побутових 
стоків залишатиметься незмінною. Техноло-
гічні стоки від установки відсутні і цей об`єкт 
впливу на водне середовище не матиме. Ат-
мосферні опади з території, що прилягає до 
корп. 308, зливаються до діючої дощової ка-
налізації підприємства.

Експлуатація об’єкта не спричинить нега-
тивного впливу на навколишнє середовище і 
на здоров’я населення міста.

10. Відходи виробництва і можливість їх 
повторного використання, утилізації, знешкод-
ження або безпечного захоронення.

Об’єкт проектування не передбачає утво-
рення відходів виробництва.

11. Обсяг виконання ОВНС – у межах про-
ектування, згідно з ДБН А.2.2-1-2003.

12. Участь громадськості. З матеріалами 
проекту ОВНС можна ознайомитись за адре-
сою: м. Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру, 
72, кімн. 72 в робочі дні з 9-00 до 17-00, теле-
фон: 39-28-14, 39-23-23.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛГІЧНІ 
НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Метою технічного переоснащення естака-
ди наливу аміачної води в корп. 308 з органі-
зацією п’яти точок зливання рідкого аміаку є 
економічна доцільність використання рідко-
го аміаку на ПАТ «АЗОТ» та скорочення про-
стою залізничного транспорту. 

Комплексна оцінка впливів на навколиш-
нє середовище та характеристика залишкових 
впливів:

1. Об’єкт проектування не матиме впливів 
на повітряне, геологічне, водне середовища, 
а також грунт, рослинний і тваринний світ та 
заповідні об’єкти.

2. Об’єкт проектування не передбачає 
утворення відходів виробництва.

3. Додаткові потреби в енергетичних ре-
сурсах складають 0,074 нм3/тонну; в земель-
них, сировинних та водних ресурсах не ви-
магаються.

4. Залишкових впливів від реалізації про-
екту не передбачається.

Замовник бере на себе зобов’язання щодо 
безпечної експлуатації відповідно до чинних 
в Україні нормативних документів, інструк-
цій з експлуатації, технологічних регламентів; 
відповідної структури керування, кваліфіка-
ції обслуговуючого персоналу та постійного 
контролю у процесі експлуатації за всією ді-
яльністю із забезпечення екологічних вимог.

ОГОЛОШЕННЯ
03 січня 2017 р. в 12.00 у приміщенні акто-

вого залу заводоуправління ПАТ «АЗОТ» (вул. 
Героїв Холодного Яру, 72) відбудеться гро-
мадське обговорення проекту та Заяви про 
екологічні наслідки діяльності будівництва 
«Технічне переоснащення естакади наливу 
аміачної води в корп. 308 з організацією п’яти 
точок зливання рідкого аміаку».

Технічне переоснащення естакади наливу 
аміачної води в корп. 308  з організацією п’яти 

точок зливання рідкого аміаку
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Він прийшов на «Азот» ще в 
1983 році. Працював майстром 
в цеху з виробництва карбамі-
ду М-1, механіком в цехах М-1 
та М-7, очолював цех пакуван-
ня й відвантаження аміачної 
селітри М-8. 

З 2007 року, коли було 
об’єднано цехи М-8 та М-3а, 
Іван Мартем’янов очолив ново-
створений цех М-9. За ці роки 

тут було дуже багато зроблено: 
встановлено лінію упаковки в 
біг-беги, на 50% збільшено по-
тужність установки з приготу-
вання магнезіальної добавки, 
що дозволило повністю від-
мовитися від випуску селітри з 
менш ефективною сульфатною 
добавкою, побудовано нако-
пичувальний майданчик для 
готової продукції на 9 тисяч 

тонн, введено в дію пакувальні 
машини «Карат», які забезпе-
чили точність упаковки до 200 
грамів та дозволили уникнути 
розсипання селітри.

Цех демонструє прекрасні 
результати роботи. Торік у грудні 
виробничники зуміли вийти на 
рекордний показник – 104,9 тис. 
тонн аміачної селітри. 

Та цех живе не лише вироб-
ництвом. Іван Мартем’янов, 
який все життя займається 
спортом, зібрав сильну волей-
больну команду й М-9 неод-
норазово виборював звання 
чемпіона ПАТ «АЗОТ». 

Цього року виробнича ді-
яльність Івана Гнатовича закін-
чується. Колектив цеху бажає 
йому міцного здоров’я, актив-
ного довголіття, родинного 
затишку й добробуту. У свою 
чергу Іван Гнатович привітав 
усіх працівників «Азоту» з Но-
вим роком та побажав стабільної 
роботи, гідної зарплати, нових 
перспектив, здобутків та успіхів!

Власн. інформ.

Ми продовжуємо виконувати прохання структурних підрозділів та публікувати їхні роз-
повіді про колег, які багато років пропрацювали на підприємстві та зробили свій внесок в 
його розвиток. Такою людиною є Іван Гнатович Мартем’янов. 

ЩИРО ВДЯЧНІ ЗА 
СУМЛІННУ ПРАЦЮ

І. Мартем’янов має 33 роки виробничого стажу на «Азоті»

Виступ хору ветеранів праці ПАТ «АЗОТ»

У вщент переповненій залі 
зібралося багато шанувальників 
його творчості. Адже ім’я Ми-
коли Плашкевича добре знане 
на Черкащині та за її межами. 
З глядацької зали за дійством, 
що відбувалося на сцені, він 
ніби оцінював  свій пройдений 
творчий шлях. 

Тепло і щиро про Миколу 
Васильовича розповідали док-
тор історичних наук, професор 
Анатолій Чабан, ведуча творчого 
вечора Євгенія Досужа, а мис-
тецькі колективи доповнювали 
сказане пісенними компози-
ціями. В їх числі: Черкаський 

державний заслужений україн-
ський народний хор, Черкась-
кий фольклорний ансамбль 
«Спадщина», тріо «Вербена», 
заслужений артист України Ві-
талій Дука, колектив народно-
го аматорського хору ветеранів 
праці ПАТ «АЗОТ», народний 
самодіяльний хор «Славутич». 
Лейтмотивом вечора стала пісня 
на слова і музику Миколи Васи-
льовича «Сповідь» у виконанні 
хору «Славутич», до створення 
якого він  причетний. 

Ніна Гошуренко,
фото Валерія Досужого

Азотівці вітали композитора 
Миколу Плашкевича

Щорічно, протягом ба-
гатьох років, у грудні КЛБ 
«Ритм» проводить  легко-
атлетичний пробіг з нагоди 
чергової річниці визволення 
міста Черкаси від фашист-
ської окупації. 

Пробіг стартував з мік-
рорайону «Дахнівський» і 
фінішував у Свидівку (дис-
танція 20 км), де покла-
данням вінка до підніжжя 
пам’ятника бігуни вшанува-
ли пам’ять загиблих воїнів. 
За домовленістю з обласним 
фондом милосердя вони пе-
редали найбільш нужденним 
мешканцям села одяг, взуття 
та дитячі іграшки. Началь-
ник відділу маркетингу ПАТ 
«АЗОТ» Олександр Жмурко 
від групи депутатів міста, 
що представляють підпри-
ємство, передав кондитер-
ські вироби, які радою ве-
теранів села будуть вручені 
учасникам війни. 

Спортсмени вкотре дя-
кують за вдало проведе-
ний захід керівництву ПАТ 
«АЗОТ» та всьому колекти-
ву підприємства.

Юрій Воробйов,
голова КЛБ «Ритм»

Традиційний 
пробіг

Благодійність
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Відходить в історію 2016 рік, щоб назавжди залишитися у на-
шій пам’яті гарними подіями, досягненнями та здобутками. Цей 
рік збагатив нас досвідом, відкрив перед нами нові перспективи 
і заклав передумови для  майбутнього. 

Тож нехай 2017 рік стане таким, яким ви хочете його бачи-
ти: щедрим на цікаві плани та творчі успіхи, нові перемоги і по-

зитивні результати. Нехай кожному він принесе впевненість у 
правильності обраної мети та натхнення для її досягнення! Зичу  

вам здоров’я, благополуччя, злагоди, любові, сімейного щастя 
й тепла. Нехай рідні та друзі завжди будуть поруч з вами і в 
кожній оселі панують  затишок, мир, спокій і добробут!

Різдво Христове хай дарує духовне відродження і зцілення, а 
Господнє Благословення береже всіх нас! Мирного вам неба над 
головою, світлої радості, нових вагомих успіхів у професійній 
діяльності. Хай велика сила віри і глибокий оптимізм будуть 

вашими надійними супутниками протягом усього 2017 року! 

Щиросердно вітаю вас з Новим 2017 роком 
та Різдвом Христовим!

Шановні колеги!
Щиро радий привітати вас зі святами, що добром, 

надією і родинним теплом зігрівають наші серця – 
Новим  роком та Різдвом Христовим!

Шановні колеги! Дорогі азотівці!

З Новим роком  З Новим роком  
та Різдвом Христовим!та Різдвом Христовим!

З повагою Юрій Литвин, начальник 1 ДПРЗ УДСНС України у Черкаській області

Віктор Яловой, головний лікар медико-санітарної частини

Нехай рік, що минає, залишить по собі приємні спогади про 
спільні успіхи й здобутки. Всі ми трудилися, перебуваючи на 
сторожі здоров’я людей, охороняли їхню працездатність. Завдяки 
вашому професійному досвіду та турботі надавалася кваліфікова-
на допомога кожному пацієнту – працівнику ПАТ «АЗОТ». Ви до-
давали їм віри і надії на одужання. А це найголовніше покликання 
медиків. 

Зичу в Новому році, щоб і надалі ваша благородна справа 
приносила вам задоволення та гарний настрій. Міцного вам 
здоров’я, невичерпної енергії, родинного щастя та безкінеч-
них земних благ!

З Новорічними святами! 

б
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ШВИДЧЕНКА Валентина Івановича – 
заступника начальника автотранспортно-
го цеху із 50-річчям.

БІЛОУСА Віталія Миколайовича – ас-
фальтобетоняра ЦГД із 30-річчям.

РОМАНКІВА Олексія Івановича – слю-
саря-ремонтника змінного цеху М-9 із 
55-річчям.

КОЧЕРГУ Олександра Миколайовича – 
апаратника підготовки сировини цеху А-5 
із 45-річчям.

ШМИГОЛЯ Василя Володимировича – 
заступника начальника ремонтно-буді-
вельного цеху із 45-річчям.

ЧОБІТЬКО Людмилу Іванівну – комір-
ника цеху складського господарства із 
35-річчям.

ГАЙЧУКА Іллю Миколайовича – апарат-
ника синтезу цеху А-5 із 35-річчям.

ГАЙЧУКА Павла Миколайовича – стар-
шого майстра зміни цеху М-5 із 35-річчям.

ДИКОГО Андрія Анатолійовича – слюса-
ря КВПіА цеху К-3 із 40-річчям.

ПИЛИПЧУК Любов Василівну – інже-
нера з підготовки виробництва централь-
ної лабораторії із 55-річчям.

МУСІЄНКО Катерину Петрівну – лабо-
ранта хімічного аналізу цеху хімводоочи-
щення із 60-річчям.

ГУСАК Жанну Михайлівну – колишньо-
го кореспондента прес-центру із 65-річ-
чям.

ОСТАПЕНКА Сергія Олександровича – 
машиніста компресорних установок цеху 
М-2 із 50-річчям.

ВОЙШВИЛА Олега Валерійовича – 
слюсаря-ремонтника цеху М-6 із 30-річ-
чям.

ДВОРНІКОВУ Світлану Михайлівну – 
машиніста ФПМ цеху М-9 із 40-річчям.

САМУТІНА Григорія Никифоровича – 
старшого апаратника підготовки сирови-
ни цеху І-1 із 65-річчям.

СИМОНЧУКА Володимира Сергійовича 
– апаратника цеху А-5 із 60-річчям.

ПАСТУШЕНКО Тетяну Василівну – 
прибиральницю службових приміщень 
АТЦ із 55-річчям.

БОНДАРЕНКО Наталію Федорівну – 
сторожа змінного цеху І-1 із 60-річчям.

З ювілеєм!

НЕКРАСУ Ігоря Івановича – електро-
монтера ЦЕРЦ із 45-річчям.

ШУТЮКА Миколу Сергійовича – елект-
ромонтера цеху М-9 із 50-річчям.

ДРАГАН Ольгу Іванівну – заступника на-
чальника цеху М-9 із 65-річчям.

ГОРОВОГО Андрія Анатолійовича – 
кварцедува центральної лабораторії із 
45-річчям.

ГОРБЕНКО Лілію Миколаївну – апарат-
ника випарювання цеху М-9 із 55-річчям.

ГЕРАСИМЮК Маріанну Володимирівну 
– електромонтера ЦЕРЦ із 50-річчям. 

БУДНИК Любов Григорівну – апаратни-
ка повітроподілу цеху К-3 із 60-річчям.

АРЛАНОВУ Світлану Олександрівну – 
диспетчера цеху складського господарства 
із 30-річчям.

СУХЕНКО Марину Анатоліївну – інже-
нера-програміста централізованого відді-
лу технічного контролю із 35-річчям.

ГУМЕНЮКА Ігоря Леонтійовича – слю-
саря КВПіА цеху КВПіА із 45-річчям.

РАДЧЕНКА Ігоря Васильовича – елект-
ромонтера цеху зв’язку із 45-річчям.

ПОТИЛКО Марію Василівну – машиніс-
та насосних установок цеху водопостачан-
ня і промислової каналізації із 55-річчям.

ЄВСЄЄВУ Яну Миколаївну – приби-
ральницю службових приміщень цеху І-1 
із 25-річчям.

БЕЛЯКОВИЧА Бориса Олександровича 
– начальника зміни цеху М-7 із 50-річчям.

АНДРУЩЕНКА Михайла Андрійовича – 
апаратника цеху ХВО із 60-річчям.

ВЕДУЛУ Юлію Валеріївну – лаборанта 
хіманалізу ЦВТК із 25-річчям.

Новорічне привітання

Віри, надії, добра!
Дорогі мої азотівці!

Сердечно вітаю вас з нагоди 
улюблених народних свят – Новим 
2017 роком та Різдвом Христовим! 

Нехай ваша повсякденна пра-
ця буде щедрою на плідні здобутки, 
натхнення та здійснення всіх задумів. 
Нехай радість, щастя і здоров’я щодня 
надійно огортають вас, вселяючи віру, 
надію і оптимізм у кращий завтраш-
ній день!

Лариса Лисенко, 
голова обласного фонду 

милосердя і здоров’я

вітаємо!Сердечно 

Нехай ваші подальші роки пливуть Нехай ваші подальші роки пливуть 
тихою рікою, щастя не обходить дім, тихою рікою, щастя не обходить дім, 

доля береже вас з любов’ю, а щоденні успіхи, 
оптимізм та натхненна праця будуть оптимізм та натхненна праця будуть 

вашими нерозлучними супутниками.вашими нерозлучними супутниками.

дд

СОФІЄНКА Віталія Миколайовича – 
старшого майстра з ремонту ЦЕРЦ із 
45-річчям.

ШАПОВАЛОВА Володимира Володими-
ровича – водія автотранспортного цеху із 
45-річчям.

ВОВКОГОНА Дениса Васильовича – до-
кера-механізатора цеху М-9 із 35-річчям.

СМІРНОВА Дмитра В’ячеславовича – 
водія автотранспортного цеху із 25-річ-
чям.

ДЗЮБЛИКА Олексія Павловича – ма-
шиніста екструдера цеху М-9 із 35-річчям.

ЧУЄНКО Валентину Вікторівну – маши-
ніста насосних установок цеху ВПіПК із 
55-річчям.

ЗАКОЛОДНОГО Андрія Миколайовича 
– слюсаря механічної служби цеху М-7 із 
45-річчям.

ЗЛЕНКА Станіслава Дмитровича – апа-
ратника синтезу цеху М-6 із 50-річчям.

РЕГЕНТ Валентину Василівну – підсоб-
ного працівника цеху КВПіА із 50-річчям.

ПОДЗИВАЛОВУ Анну Миколаївну – 
апаратника цеху К-4 із 55-річчям.

ЛИСЕНКА Олексія Олексійовича – слю-
саря КВПіА цеху М-5 із 35-річчям.

ГВОЗДЯ Миколу Михайловича – токаря 
ремонтно-механічного цеху із 55-річчям.

НОВІКОВУ Тетяну Олександрівну – 
старшого комірника ремонтно-механіч-
ного цеху із 35-річчям.

ОРЛА Миколу Олексійовича – маши-
ніста газодувних машин цеху ОПСВ із 
60-річчям.

ДУЦЬКОГО Романа Петровича – елект-
ромонтера цеху М-9 із 40-річчям.
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ЗУСТРІЧАЙТЕ 
НОВИЙ 2017 РІК З 
НОВИМИ СТРАВАМИ

На порозі Новий 2017 рік. Зрозуміло, святкові клопоти, приготування особливого меню, подарунки рідним та близь-
ким забирають масу вільного часу. До того ж, кожну господиню хвилюють новорічні рецепти, якими хочеться водночас 
і здивувати, і задовольнити різні смаки. Пропонуємо скористатися досить легкими порадами та рецептами наших авто-
рів рубрики «Радимо приготувати».

Грибний торт

Хто сказав, що до святково-
го столу торт можна приготува-
ти тільки на десерт?! Рецептом 
«Грибного торта»  Надія Литвин 
руйнує цей стереотип і запевняє, 
що його смаком вам вдасться 
здивувати гостей. 

Для тіста потрібно: 4 яйця, 
0,5 скл. сметани, 3 ст. л. рос-
линної олії, 1,5 ч. л. розрих-

лювача, трішки солі, 300 г 
печериць, олія для смаження, 
1,5 склянки борошна.  Для 
крему: 150 г твердого сиру, 300 
мл вершків (10 –15 %). Для 
прикраси: пучок зелені кропу, 
100 г твердого сиру. 

Приготування: гриби дрібно 
наріжте і обсмажте до готов-
ності. Для тіста збийте яйця, 
додайте до них сметану і олію, 
а потім невеликими порціями 
додайте просіяне з розрихлю-
вачем борошно. У готове тісто 

викладіть гриби, додайте сіль і 
гарно перемішайте. Суміш по-
містіть у форму, застелену пер-
гаментом і випікайте у духовці 
30-40 хвилин. Дещо охолодже-
ний корж розріжте і змастіть 
сирним кремом. 

Крем: вершки доведіть до 
кипіння, додайте до них натер-
тий сир. Гарячим кремом змас-
тіть коржі. Зверху притрусіть 
натертим сиром. Щоб торт був 
соковитішим, на годину по-
ставте його в холодильник.

Салат
«Зимові замети»

Салат 
в апельсиновій чашці

Салат «Королівський»

Рецепт салату – «Королівсь-
кий» пропонує Ірина Ткаченко. 
За її словами, він замінить вам 
традиційний «Олів’є». 

Необхідно: яйця – 4 шт., 
крабові палички – 250 г, сир 
твердий – 300 г, сухарики – 
100 г, часник – 2-3 зубки, ли-
мон (сік) – 0,5 шт., майонез 
– за смаком. Яйця і крабові 
палички порізати, твердий сир 
натерти на великій тертці, час-

ник подавити, додати сухари-
ки. Все викласти в салатницю, 
полити лимонним соком і за-
правити майонезом. 

Урізноманітнити новоріч-
ний стіл можна і рецептом. 
яким поділилася наша читачка 

Лідія Темченко. Отже, «Салат 
в апельсиновій чашці». 

Інгредієнти:  4-5 шт. апель-
синів, 300 г курячого філе, 
200 г свіжих огірків, сіль, 
майонез, гранат (або журав-
лина) для оздоблення.  Від-
варене в солоній воді куряче 
філе дрібно поріжте. Апель-
сини розріжте на 2 частини, 
по краях можна зробити зиг-
загоподібні надрізи. М’якоть 
вийміть, видаліть плівку і 
наріжте невеликими шматоч-
ками, огірки – кубиками. Все 
змішайте, посоліть, заправте 
майонезом. Викладіть салат 
в чашечки апельсинів і при-
красьте зернинками гранату.

Приємно здивувала нас сво-
їм кулінарним шедевром Ольга 
Шевченко, надіславши рецепт 
оригінального салату «Зимові 
замети», смак якого залишить 
незабутні спогади. 

Інгредієнти: куряче м’ясо – 
300 г, яйця – 4 шт., картопля – 
3 шт., сир (м’яких сортів) – 200 г,
одна цибулина і один зубок 
часнику, 2 ст. л. оцту, майонез, 
сіль, перець. 

Приготувння: цибулю дріб-
но нарізати й замаринувати 
на 20-30 хв. (150 мл води, 2 ст. 
л. оцту, 1 ст. л. цукру). Зварені 

яйця розріжте вздовж. Вий-
міть жовток, розімніть його і 
додайте подавлений часник. 
Посоліть, поперчіть і заправте 
майонезом. Все гарно перемі-
шайте і заправте яєчною масою 
білки. Відварене куряче м’ясо 
наріжте дрібними кубиками 
– це буде перший шар салату. 
Зверху викладіть мариновану 
цибулю. Змастіть майонезом. 
Зварену картоплю натріть на 
крупній тертці і покладіть на-
ступним шаром і теж змастіть 
майонезом. Зверху викладіть 
фаршировані яйця. На дрібній 
тертці натріть сир і «розтру-
сіть» його по всій поверхні са-
лату. Пані Ольга запевняє: «Са-
лат «Зимові замети» прикрасить 
будь-який святковий стіл».
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ОВЕН. 
Рік для Овнів буде складним 
і непростим. Якщо ви хочете 
досягти успіху, варто запас-
тися терпінням і силою волі. 

Сама доля випробовуватиме вас на міц-
ність. Тому не створюйте конфліктів і не 
беріть участі в них. Символ року зажадає 
від вас рішучості.

ТЕЛЕЦЬ. 
Цьому знаку доведеться ви-
рішувати багато проблем, які
 виникли ще в 2016 році. Го-
роскоп на 2017 рік радить 

розраховувати тільки на свої сили. Цінуйте 
близьких і родичів, адже тільки вони змо-
жуть полегшити ваш стан, а доля посміх-
неться у випадку вашої наполегливості.

БЛИЗНЮКИ.
Представники цього знака 
переживуть непрості події в 
новому році, оскільки вони 
будуть стрімкими, шокую-

чими і незабутніми. У професії – дуже 
спокійно, навіть трохи нуднувато. Добре 
все обмірковуйте і правильне рішення 
визріє саме.

РАК. 
Цей період дуже важливий 
у вашому житті. Так що ло-
віть момент! Насолоджуйте-
ся кожним прожитим днем. 

Гороскоп 2017 говорить про те, що ваше 
життя зміниться не просто на краще, воно 
стане вирувати з новою силою, внаслідок 
чого ви поміняєтеся не тільки зовні, але і 
внутрішньо.Чекайте на позитивні зміни в 
особистому житті.

ЛЕВ. 
Сатурн буде правити вашою 
долею. З цієї причини у вас 
не передбачається складних 
ситуацій. Досягнете успіху в 

роботі, навчитеся самостійності, матиме-
те віру в себе. Намагайтеся контролювати 
свої емоції і не робити імпульсивних та 
необдуманих вчинків.

ДІВИ. 
2017 рік обіцяє багато змін. 
Можливості та перспекти-
ви будуть просто сипатися 
на вас. Чекайте на пози-

тивні зміни у фінансах, особистому жит-
ті, кар’єрі. А ось уникати конфліктів вам 
допоможе повне розслаблення, заняття 
спортом та прогулянки.

ТЕРЕЗИ.
Для вас настане щасливий 
життєвий етап. Не потрібно 
впадати у відчай навіть тоді, 
коли ваші справи зайдуть у 

глухий кут. Ви впораєтеся з цим без зайвих 
зусиль. Намагайтеся тільки цілеспрямо-
вано рухатися до поставленої мети – тоді 
успіх вам гарантований.  

СКОРПІОН. 
Для Скорпіона гороскоп на 
2017 рік – це вісник хоро-
ших і хвилюючих моментів. 
Всі події будуть несподіва-

ними подарунками долі. У професійному 
середовищі варто бути пильними і на-
полегливими. І професійна діяльність, і 
особисті стосунки, і місце проживання 
залежать тільки від вас. Прислухайтеся до 
своєї інтуїції і вона вас не підведе!

СТРІЛЕЦЬ. 
Представників цього знаку 
не залишатиме бажання ак-
тивно змінити життя на кра-
ще. Спілкування принесе 

безліч корисних знайомств. Працюйте не 
покладаючи рук. Це ще й гарний час для 
пошуку самого себе. Користуйтеся всіма 
шансами, наданами долею.

КОЗЕРІГ. 
Рік 2017 для Козерогів буде 
непростий, тому не розра-
ховуйте на відпочинок. Ви 
будете запальними, емоцій-

ними, пристрасними. Досягнете суттєвих 
успіхів у кар’єрі. Водночас на любовному 
фронті буде не все так гладко, але на ви-
ручку прийде особиста проникливість. 

ВОДОЛІЙ.
Ви познайомитеся з новими 
людьми, а також без особли-
вих зусиль втілите задумане. 
Гіркі подарунки долі будуть 

обходити вас стороною. Зірки радять про-
водити більше часу з сім’єю та друзями. 
Не розпиляйтеся на негатив, тоді справи 
підуть краще і вам посміхнеться удача.

РИБИ. 
Рік увірветься стрімким по-
током. Представники цього 
спокійного знаку Зодіаку 
будуть дещо необачними у 

своїх вчинках, але їм завжди допоможе та-
лант комунікабельності. Новий етап жит-
тя розчиниться для вас, завдяки чому ви 
змінитися до невпізнання. Все неможливе 
для вас стане можливим! Успіх в усьому 
вам просто гарантований.

У 2017 році владарюватиме Червоний Вогняний Півень. Практично на кожну людину чекає низка позитивних 
змін. Щоб рік був по-справжньому хорошим, всім треба потрудитися і проявити себе найкращим чином. Тоді й 
успіх не забариться. Зірки радять усім знакам добре думати перед тим, як щось робити. Ця порада ніколи не була 
зайвою, а в 2017 році вона особливо актуальна. Якщо ви замислили якусь величну справу, то рік Півня – це саме 
той час, щоб її реалізувати.

Загальний гороскоп 2017 для всіх без винятку знаків Зодіаку відрізняється своєю провокаційністю. Не сприй-
майте всю інформацію близько до серця, але, водночас із цим, мудреці радять ні в якому разі не відвертатися від 
знаків долі. Це радимо вам і ми – колектив Прес-центру. Нехай у Новому 2017 році усіх вас, дорогі читачі, супро-
воджують тільки удача, радість, щастя та глибокий оптимізм! 

ГОРОСКОПГОРОСКОП  
РІК ВОГНЯНОГО РІК ВОГНЯНОГО 
ПІВНЯПІВНЯ

святковий гороскоп
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Напередодні Нового року ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM традиційно провело святкові ранки для дітей ви-
робничників. Пройшли вони в Палаці культури «Дружба народів» окремо для малечі й старших дітей.

НОВОРІЧНА ПОДОРОЖ 
У ЧАРІВНУ КАЗКУ

Фойє «Дружби народів» заповни-
лося гамірними, одягненими в кос-
тюми різних казкових персонажів 
дітлахами – феями, принцесами, зві-
рятами, піратами – та їхніми батьками, 
які на мить згадали і своє дитинство. 
Малюки виконували пісні й таночки, 
розповідали віршики й колядки, на-
повнюючи передноворічні дні радістю 
і щастям.

Чотирирічний Ігор, син електро-
монтера цеху М-7 Володимира Поч-
тара, вперше на новорічному ранку. 
Хоч і трішки соромився, але разом з 
іншими дітками повторював рухи і на-
співував слова. У вбранні Попелюшки 

прийшла 5-річна Анна, донька слюса-
ря-ремонтника цеху хімводоочищен-
ня Юрія Осадчого. Дівчинку з одно-
річного віку батьки беруть на новорічні 
ранки. До свята заздалегідь готуються: 
вчать віршик і підбирають новий кос-
тюм.

Приємною несподіванкою для ма-
лечі і дорослих стала прем’єра виста-
ви «Візок чудес» Черкаського музич-
но-драматичного театру, поставлена за 
поемою Івана Франка «Лис Микита» 
та мотивами українських народних ка-
зок. Яскраві декорації, оригінальні кос-
тюми, блискуча гра акторів перенесли 
маленьких глядачів у чарівну казку про 

вовка і лиса, які сваряться і миряться, 
але в будь-якій історії завжди разом.

Старші ж діти вирушили у подорож 
казковими стежками разом з артистами 
«Дружби народів». На них чекала каз-
ка-мюзикл «У пошуках птаха щастя» 
за мотивами п’єси Моріса Метерлінка 
«Синій птах».

Свято вдалося, і хочеться вірити, 
що в наступному році всі заповітні 
мрії й бажання дітей та їхніх батьків 
обов’язково здійсняться. А на згадку 
про цей день залишаться фотографії з 
посмішками і сяючими очима малень-
ких учасників новорічного дійства. 

Світлана Литвин,
фото Наталії Бакалової


