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Економічні показники січня

За плечима Андрія Кікаленка 38 років роботи на Черкасько-
му «Азоті». Розпочав він трудову діяльність у цеху контроль-
но-вимірювальних приладів і автоматики (КВПіА), у 1987 році 
брав участь у монтажних та пусконалагоджувальних роботах 
виробництва карбаміду (цех М-6), де працює і донині. 

Товарної продукції в порівняльних цінах у січні 2016 року 
вироблено на 103,8 відсотка; товарної продукції у діючих ці-
нах – на 102,2 відсотка; мінеральних добрив у стовідсотковому 
обчисленні – на 104,2 відсотка. Зокрема, аміаку всього напра-
цьовано на 101 відсоток; аміачної селітри всього – на 106 від-
сотків, аміачної селітри товарної – на 105,3 відсотка; карбаміду 
всього – на 94,4 відсотка, карбаміду товарного – на 99,8 відсот-
ка; аміачної води товарної – на 141,1 відсотка; КАСу – на 109,4 
відсотка; слабкої азотної кислоти – на 105,8 відсотка;  рідкого 
кисню – на 130 відсотків.

Звання «Заслужений працівник промисловості України» 
отримав слюсар-ремонтник цеху з виробництва карбаміду М-6 
ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM Андрій Кікаленко. Відповідний Указ під-
писано Президентом України. 

Інвестиції 
в масштабні
екологічні проекти

3
стор.

Один із таких проектів нині впроваджується 
в цеху М-5 під час капремонту агрегату з ви-
робництва слабкої азотної кислоти.
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Черкаський «Азот» є потужним вітчизняним виробником мінеральних добрив, насамперед одним із найбільших поста-
чальників високоякісної аміачної селітри на внутрішній ринок. Нині виробничі цехи підприємства утримують максималь-
не навантаження та напрацьовують продукцію до весняної посівної кампанії. Про особливості політики збуту і тенденції 
на ринку добрив розповів комерційний директор ПАТ «АЗОТ» Андрій Коваленко.

Андрій Коваленко:
ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM 
ПРАЦЮЄ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
АГРАРІЇВ ДОБРИВАМИ

Комерційний директор ПАТ «АЗОТ» Андрій Коваленко

– Характеризуючи політику 
збуту підприємства за минулий 
рік, на яких моментах Ви зроби-
ли б акцент?

– Черкаський «Азот», як і 
всі підприємства, що входять 
до холдингу OSTCHEM, полі-
тику збуту спрямовує на задо-
волення потреб внутрішнього 
ринку. Так і має бути, оскільки 
підтримка аграрного сектора 
економіки – це гарантія того, 
що Україна буде з хлібом. Свою 
місію ми виконали сповна, 
незважаючи на те, що рік був 
дуже складним. Адже підпри-
ємство перебувало чотири 
місяці у простої. За цей час 
накопичився дефіцит добрив 
на внутрішньому ринку. Тому, 
коли підприємство запрацюва-
ло, одразу ж пішов ажіотаж на 
нашу продукцію, яку ми від-
вантажували прямо з коліс.

Звичайно, торік виробіток 
був дещо меншим, порівняно 
з 2014 роком, але ми зроби-
ли значний внесок у те, щоб 
аграрії справилися з посівною 
кампанією. Традиційно агра-
рії найбільше купують аміачну 
селітру. У 2015 році ми відван-
тажили на внутрішній ринок 
597 тисяч тонн цих добрив. У 
2014 році ця цифра була дещо 
вищою – 753 тисячі тонн. 
Зменшення виробітку, як я уже 
казав, пов’язане із вимушеним 
простоєм. Дефіцит аміачної 
селітри, якої ми фізично не 
могли виробити більше, аграрії 
перекривали за рахунок карба-
міду. Тому у 2015 році було ре-
алізовано 342 тисячі тонн кар-
баміду, тоді як у 2014 році – 202 
тисячі тонн. Максимальний 
виробіток і поставка карбамі-
до-аміачної суміші у 2015 році 
склали 240 тисяч тонн, у 2014 

році – 249 тисяч тонн. Обсяги 
виробітку безводного аміаку 
залишилися на рівні 2014 року. 
Майже всю вироблену продук-
цію ми відвантажували україн-
ським сільськогосподарським 
товаровиробникам.

– І це позитивний момент. З 
іншого боку, дана ситуація зігра-
ла на руку імпортерам, які по-
чали наповнювати український 
ринок добривами, зокрема ро-
сійського виробництва. Вітчиз-
няним виробникам конкурувати 
з ними складно. На Вашу думку, 
як у цій ситуації мала б вести 
себе держава по відношенню до 
вітчизняного товаровиробника? 
Адже за кожним таким підпри-
ємством не тільки вироблена 
продукція, яка конче потрібна 
аграріям, а й тисячі робочих 
місць?

– Що стосується забез-
печення сільгосппідприємств 
азотними добривами, то, як 
не раз уже зазначалось, вітчиз-
няні хімічні підприємства, за 
умови ритмічної роботи, у змо-

зі забезпечити ними аграріїв у 
повному обсязі. Однак, зміни 
в законодавстві, які дали «зе-
лене світло» імпортерам, дуже 
негативно впливають на наш 
ринок. Найбільше турбує по-
тік російської аміачної селітри. 
Дія антидемпінгових санкцій 
дозволяла врівноважити низь-
ку собівартість російської про-
дукції (природний газ формує 
понад 60% собівартості готової 
продукції). З втратою части-
ни ринків збуту газу, Росія ще 
більший наголос робить на 
його переробці в мінеральні 
добрива і їх експорт на світо-
вий ринок (в першу чергу в су-
сідні країни). Якщо при цьому 
лобісти ввезення російської 
продукції зможуть протягну-
ти рішення про відміну анти-
демпінгового мита – російські 
добрива можуть просто «заду-
шити» вітчизняний ринок. Це 
основна проблема. За таких об-
ставин не важко спрогнозувати 
наслідки, які можуть очікувати 
підприємство – розвантажу-
вання виробництва, а відтак і 

повна зупинка підприємства. 
Це найгірший варіант. Тому 
держава повинна захищати від 
надмірного імпорту всі ринки, 
на яких присутні товари укра-
їнського виробництва, тим 
більше, в умовах економічної 
кризи. У багатьох країнах це 
загальноприйнята практика. 
Не треба забувати й про те, що 
ПАТ «АЗОТ» в Черкаській об-
ласті – це єдине велике підпри-
ємство, на якому працюють 
понад 4 тисячі працівників. І 
для більшості з них заробітна 
плата – єдине джерело надход-
жень до сімейного бюджету. 
Крім того, «Азот» сплачує по-
датки, перераховує кошти до 
пенсійного фонду, здійснює всі 
обов’язкові платежі, несе вели-
ке соціальне навантаження як 
на підприємстві, так і в місті, 
забезпечуючи його розвиток.

– Яким видався початок но-
вого року і яка зараз ситуація зі 
збутом продукції?

– Початок року позначився 
непоганим темпом. Усі вироб-
ничі потужності взяли макси-
мальне навантаження. Заявки 
на нашу продукцію є вже на 
1,5 – 2 місяці наперед. Зараз 
активно купують аміачну селіт-
ру, карбамід та карбамідо-амі-
ачну суміш. Додаткового під-
вищення попиту традиційно 
очікуємо напередодні старту 
весняно-літніх польових робіт. 
Тому є впевненість, що  наше 
підприємство зможе у повному 
обсязі виконати зобов’язання з 
поставки мінеральних добрив  
вітчизняним виробникам сіль-
ськогосподарської продукції.

Записала
Євдокія Мацокіна
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Щороку ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM інвестує десятки мільйонів гривень у впровадження екопроектів на виробництві. Один 
із них нині реалізовується в цеху М-5, де на плановий капітальний ремонт зупинено агрегат 4/2 з виробництва слабкої 
азотної кислоти. Загальний обсяг інвестицій складе близько 4 млн. грн.

ЧЕРКАСЬКИЙ «АЗОТ» 
ІНВЕСТУЄ В ЕКОЛОГІЮ

Бригада УКР: Б.П.Яремич, А.І.Товстохатько, О.В.Махаринець, 
І.О.Бойко, Ю.В.Колесник і А.В.Чорний

Нині в цеху завершується ка-
пітальний ремонт агрегату 7/2. 
Після випробувань його буде 
включено в технологічний про-
цес. Одночасно ремонтні служби 
підприємства приступили до ви-
конання робіт на агрегаті 4/2.

– Якщо на агрегаті 7/2 ми 
ремонтували переважно газо-
турбінну установку ГТТ-3М і 
динамічне обладнання, то на 
цьому агрегаті основні роботи 
передбачають ремонт техноло-
гічного обладнання. Зокрема, 
ми замінимо холодильник-
конденсатор і підігрівач хвос-
тових газів першого ступеня, 
ресурс яких було відновлено 
фахівцями котельно-мідниць-
ко-зварювальної дільниці 

управління капітальних ре-
монтів, – зазначає начальник 
цеху М-5 Владислав Літошенко. 
– Збільшити міжремонтний 
пробіг можна не тільки шля-

хом заміни апаратів, але й тру-
бопроводів, які їх з’єднують. 
Тому між першим і другим хо-
лодильником-конденсатором 
замість ділянки газопроводу 

нітрозних газів із нержавіючої 
сталі буде встановлено новий 
трубопровід, виготовлений з 
титану. В такий спосіб ми змо-
жемо максимально захистити 

обладнання від дії агресивних 
середовищ.

І холодильник-конденсатор, 
і газопровід нітрозних газів роз-
ташовані на відмітці 24 метри і 
вище. Тож демонтажно-монтаж-
ні роботи проводяться за допо-
могою багатотоннажного крану 
«Liebherr».

– Попереднє обладнання 
демонтовано. На позицію вже 
встановлено новий холодиль-
ник-конденсатор і газопровід. 
Зараз наші фахівці виконують 
зварювальні роботи, після чого 
розпочнеться обв’язка, тобто 
підведення до «холодильника» 
всіх необхідних трубопроводів, 
– розповідає старший майстер 
УКР Геннадій Козій.

Програмою капремонту 
передбачений і ремонт інших 
апаратів. Так, для проведен-
ня гідравлічних випробувань 
та локальних ремонтних робіт 
вже демонтовано підігрівач 
хвостових газів другого ступе-
ню. Крім того, буде замінено 
футеровку котла-утилізатора 
та контактного апарату. Під 
час огляду останнього виявле-
но певні дефекти, до усунення 
яких приступили фахівці УКР.

– Це досить об’ємний ка-
пітальний ремонт, адже ми 
оглянемо практично всі апа-
рати. Виконання заплановано-
го комплексу робіт дозволить 
нам збільшити міжремонтний 
пробіг обладнання. Апарати 
не потребуватимуть ремонту 
як мінімум 3-4 роки, – підсу-
мовує Владислав Літошенко. – 
Також матимемо екологічний 
ефект. Обсяги викидів оксидів 
азоту, які ми постійно контро-
люємо, не перевищували ви-
значені норми і до капремон-
ту. Завдяки заміні підігрівача 
хвостових газів вони додатково 
зменшаться. Також реалізація 
цього організаційно-технічно-
го заходу дозволить зменшити 
витратний коефіцієнт аміаку 
на виробництво однієї тонни 
азотної кислоти.

Максим Батир,
фото Наталії Бакалової

На ринку підвищився 
попит на рідкі добрива

З наближенням весняної посівної кампанії на ринку спостерігається підвищення по-
питу на азотні добрива, зокрема вітчизняні виробники сільськогосподарської продукції 
активно закупляють карбамідо-аміачну суміш, вироблену на ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM.

Останнім часом попит 
на КАС значно підвищився. 
Саме зараз сприятливі погод-
ні умови, адже спали морози, 
а при низькій температурі ці 
добрива кристалізуються і не 
підлягають транспортуванню. 
Незважаючи на те, що вироб-
ництво працює безперервно 
і у сховищі є майже 17 тисяч 
тонн КАСу, його виробіток 
збільшується пропорційно до 
росту попиту на ринку. Жодне 

виробництво в країні не може 
зрівнятися ні за якістю, ні за 
обсягами виробітку з КАСом, 
який пропонує ПАТ «АЗОТ». 
Цим і пояснюється високий 
попит на даний вид добрив. 
Крім того, один із виробників 
КАСу – Горлівський «Стирол», 
як відомо, зупинено.

Відвантажуються рідкі доб-
рива у всі куточки України, та 
найактивніше самовивозом у 
сусідні області – Кіровоград-

ську, Київську, Полтавську, 
Вінницьку й, відповідно, Чер-
каську. Тобто в центральну 
Україну, де вони найбільш за-
требувані, хоча зараз підпри-
ємство відправляє цистерни з 
КАС і в західні регіони.

Нагадаємо, у 2015 році кар-
бамідо-аміачна суміш виробни-
цтва ПАТ «АЗОТ» увійшла до 
сотні кращих товарів України.

Власн. інформ.

Цех М-5, незважаючи на капітальний ремонт, працює на максимальному наван-
таженні, забезпечуючи цех М-9 сировиною для виробництва аміачної селітри. За 
підсумками роботи в грудні 2015 року обидва цехи встановили виробничий рекорд.
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«Рівнеазот» спрямував 
НА СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ
ПОНАД 45 МЛН. ГРИВЕНЬ

У 2015 році ПАТ «Рівнеазот», що входить до холдингу OSTCHEM, інвестувало в проекти соціальної корпоративної від-
повідальності 45,4 мільйона гривень. Пріоритетом підприємства, окрім випуску якісної конкурентноздатної продукції, 
є соціальна підтримка своїх працівників та благодійна допомога тим, хто її найбільше потребує.

– Ми турбуємося не лише 
про те, як надати безпечні та 
комфортні робочі місця пра-
цівникам, а й про те, щоб ко-
жен працівник міг реалізувати 

своє право на якісну медичну 
допомогу, харчування, відпо-
чинок, вільний розвиток своєї 
особистості. Окрім того, ми 
розуміємо, що у скрутний для 

тезування зубів, оздоровлення 
дітей. Також підприємство ви-
діляло кошти для працівників 
підприємства та непрацюючих 
пенсіонерів до професійних 
та державних свят. Допомогу 
отримали  жінки до  Міжнарод-
ного жіночого дня та ветерани до 
Дня перемоги.

Для забезпечення якісно-
го лікування, оздоровлення, 
харчування та організації зміс-
товного дозвілля працівників 
ПАТ «Рівнеазот» фінансує 
утримання об’єктів соціальної 
сфери. Зокрема, Палац культу-
ри та спорту «Хімік», поліклі-
ніку, санаторій-профілакторій, 
об’єкти житлово-комунально-
го господарства та управління 
громадського харчування. 

Джерело: azot.rv.ua

людей час, бізнес має підста-
вити плече тим, хто найбільше 
його потребує. Ось чому ми з 
року в рік витрачаємо значні 
кошти на соціальну підтримку 
наших працівників та для тих, 
хто до нас звертається з го-
стрими потребами. У 2015 році 
понад 9,5 мільйона гривень ми 
витратили на благодійність, у 
соціальну підтримку працівни-
ків вклали понад 10 мільйонів 
гривень, витрати на  утриман-
ня об’єктів соціальної сфери 
склали понад 25,8 мільйона 
гривень, – розповідає Голо-
ва правління ПАТ «Рівнеазот» 
OSTCHEM Михайло Заблуда.

Працівники «Рівнеазоту» у 
2015 році отримували матеріаль-
ну допомогу при народженні ди-
тини, у разі призову на військову 
службу, на лікування, похован-
ня.  Грошову підтримку відчули  
багатодітні сім’ї і ті працівники, 
які потребували вартісного ліку-
вання. Окрім того,  «Рівнеазот» 
OSTCHEM компенсовував для 
своїх працівників вартість про-

Уникальное обородувание
на Северодонецком «Азоте»

На Северодонецком «Азоте», входящем в холдинг OSTCHEM (объединяет предприя-
тия азотной химии Group DF), в медсанчасти закрытого типа пациенты начали прохо-
дить процедуры в барокамере. 

Медсанчасть закрытого 
типа ЧАО «Северодонецкое 
объединение Азот» расшири-
ла перечень оздоровительных 
процедур, пройти которые мо-
гут сотрудники предприятия 
— теперь здесь действует баро-
камера.

– Такого оборудования, 
как в нашем кабинете гипер-
барической оксигенации, 

нет нигде в регионе, ближай-
шая барокамера находится в 
Харькове, — говорит главный 
врач МСЧ ЗТ Елена Бараней. 
— Показания к лечению здесь 
обширные — это, прежде все-
го, сахарный диабет. Можно 
лечить различные хирургичес-
кие патологии, бронхиальную 
астму и многие другие заболе-
вания.

В ходе процедуры человек 
лежит в герметичной капсуле, 
куда постепенно нагнетается 
давление, которое затем мед-
ленно сбрасывается. Кислород 
под давлением проникает в 
клетки организма, приводя в 
норму все системы жизнедея-
тельности.

– Узнав о наличии баро-
камеры, решил посетить эту 

процедуру, — говорит один из 
первых пациентов кабинета, 
водитель АТЦ Сергей Зинчен-
ко. — Я уже прошел четыре 
сеанса, и мое самочувствие 
стало заметно лучше.

Источник: azot.lg.ua

У цілому соціальна під-
тримка працівників «Рівне-
азоту» у 2015 році склала 
понад 10 млн. грн.

У 2015 році підприємство надало благодійної до-
помоги для понад 50 організацій та установ. Втілення 
проектів соціальної корпоративної відповідальності на 
підприємстві проходить у відповідності з соціальною 
політикою холдингу OSTCHEM.
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АЛЕКСАНДР ГАЙДУ: 
Инвестиции в развитие порта
составят около 225 млн. грн.

Морской терминал «Ника-Тера» (ООО «Морской специализированный порт Ника-Тера» входит в Group DF) рассчиты-
вает инвестировать в свое развитие сумму около 225 млн. грн. Предприятие продолжит увеличение мощностей терми-
нала, модернизацию инфраструктуры, перевооружение технологических линий и увеличение пропускной способности.

развиваемся и ставим перед 
собой новые цели, – проком-
ментировал планы на 2016 год 
председатель общества «МСП 
Ника-Тера» Александр Гайду.

В инвестиционном плане 
«Ника-Теры» на 2016 год зало-
жена реализация ряда проек-
тов. Ориентировочная сумма 
инвестиций – 225 млн грн.  

Так, в рамках программы 
по увеличению протяженности 

причальной линии планируется 
окончание строительства еще 
одного причала. Кроме того, 
компания продолжит техни-
ческое переоснащение склад-
ских комплексов причалов для 
перевалки навалочных грузов.

Программа развития порто-
вой инфраструктуры поцдра-
зумевает продолжение строи-
тельства ж/д путей и устройства 
твердого покрытия автомобиль-

ных проездов на территории тер-
минала. Намечено строитель-
ство новых и реконструкция 
имеющихся участков по обслу-
живанию техоборудования.

В этом году порт реализует 
проект по строительству ново-
го лабораторно-визеровочного 
комплекса зерновых культур для 
обслуживания одновременно че-
тырех зерновозов. Будет введен 
в эксплуатацию реконструи-
рованный цех для размещения 
участка по изготовлению ком-
позитных материалов.

Источник: nikatera.com

– Количество предприятий 
морехозяйственного комплек-
са, осуществляющих перевал-
ку грузов, постоянно увеличи-
вается, следовательно, растет и 
конкуренция между ними. По-
этому нам необходимо быстро 
реагировать на запросы рынка 
и стремиться быть лучше на-
ших конкурентов. Несмотря 
на то, что экономическая си-
туация в стране вносит свои 
корректировки в наши планы, 
мы не можем себе позволить 
ждать лучших времен для мо-
дернизации мощностей. Мы 

Северодонецкий «Азот» 
экономит природный газ

На Северодонецком «Азоте», входящем в холдинг OSTCHEM (объединяет предприятия 
азотной химии Group DF), произведена реконструкция централизованной системы отоп-
ления, что позволяет экономить десятки тысяч кубометров природного газа в сутки.

– Техническая служба 
предприятия, оптимизируя 
затраты на работу системы 
отопления, приняла решение 
для нагрева теплофикацион-
ной воды использовать тепло, 
которое образуется в результа-
те компремирования воздуха 
на работающем турбоком-
прессоре в цехе разделения 
воздуха, — говорит замести-
тель Председателя Правления 

«Северодонецкого Азота», тех-
нический директор Валентин 
Голубев. — Для этого вместо 
оборотной воды в схеме охлаж-
дения компрессора было реше-
но использовать теплофикаци-
онную воду из сети отопления.

Схема внедрена, опробо-
вана и включена в работу. Се-
годня она подогревает воду в 
системе отопления параллель-
но с котельной цеха пароснаб-

жения и общекомбинатовских 
коммуникаций. В нынешних 
погодных условиях это дает воз-
можность экономить порядка 
1000 м3 природного газа в час.

Схема подогрева воды для 
системы отопления предприя-
тия на базе компрессора цеха 
разделения воздуха будет рабо-
тать до окончания отопитель-
ного сезона.

Источник: azot.lg.ua

«Рівнеазот»

ПАТ «Рівнеазот» фахово 
справляється зі складними по-
годними умовами, адже якісно 
та завчасно підготувалося до 
зими. Лише для приготуван-
ня «протиковзаючої суміші» 
для посипки доріг проммай-
данчику та під’їзних шляхів 
до підприємства «Рівнеазот» 
завчасно заготував 1514 тонн 
піску та 102 тонни солі. Та-
кож ПАТ «Рівнеазот» провело 
комплекс робіт (162 заходи) із 
підготовки виробничої плат-
форми підприємства до робо-
ти в осінньо-зимовий період.

Подбало підприємство 
і про те,  аби сніг та ожеле-
диця на дорогах не завадили 
звичному режимові роботи 
підприємства. Із приходом 
складних погодних умов ав-
тотранспортний цех залучив 
до прибирання снігу 5 оди-
ниць спецтехніки та 5 ван-
тажних автомобілів. 

Джерело: azot.rv.ua

Високий рівень 
підготовки до

складних умов

В 2015 году в порт «Ни-
ка-Тера» вложено 235,7 
млн. грн. Реализован про-
ект по созданию газопро-
вода среднего давления, 
который позволил запус-
тить систему сушки зерна, а 
также проект по строитель-
ству специальной галереи 
зернового терминала.
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У 2015 році Черкаський «Азот», що входить до холдингу OSTCHEM (об’єднує підприємства азотної хімії Group DF), спря-
мував більше 70 мільйонів гривень на втілення проектів корпоративної соціальної відповідальності.

Масштабна програма була 
спрямована на розвиток соці-
альної сфери підприємства та 
міста Черкаси.

– ПАТ «АЗОТ» не тільки ви-
робляє мінеральні добрива, але 
й бере на себе велике соціальне 
навантаження. Для працівни-
ків підприємства положен-
нями колективного договору, 
що укладається між трудовим 
колективом і адміністрацією, 
передбачені соціальні гарантії, 
які щороку виконуються в пов-
ному обсязі. Також відчутну 
підтримку постійно надаємо 
місту, реалізовуючи ряд захо-
дів і проектів, спрямованих на 
його розвиток, – розповідає 
Голова Правління ПАТ «АЗОТ» 
Віталій Скляров.

Понад 25 млн. грн. склали 
компенсаційні виплати праців-
никам підприємства. Значну 
частину цих коштів було спря-
мовано для надання матеріаль-
ної допомоги на оздоровлення 
«азотівців» під час відпустки. 
Грошову підтримку відчули ті 
виробничники та їхні рідні, 
які потребували вартісного лі-
кування. Щомісяця на кожну 
дитину фінансову допомогу 
отримували багатодітні вироб-
ничники. Одноразово виплачу-
валися кошти працівникам при 
виході на пенсію. Крім того, 2 
млн. грн. підприємство витра-
тило на організацію відпочинку 
й оздоровлення виробничників 
та їхніх дітей на морі і в санато-
ріях-профілакторіях.

ПАТ «АЗОТ» утримує знач-
ну кількість об’єктів соціальної 
та культурної сфери, послугами 
яких користуються як працівни-
ки підприємства, так і загалом 
жителі міста. Це ПК «Дружба 
народів», приміщення Центру 
дитячої творчості товариства 
та ветеранського Благодійного 
фонду «Азот», спорткомплекс, 
гуртожитки, комбінат громад-
ського харчування й медико-
санітарна частина підприєм-

ства. На їх утримання в 2015 
році ПАТ «АЗОТ» спрямувало 
майже 22 млн. грн. Ще 4,7 млн. 
грн. було витрачено на благо-
устрій цехів підприємства та 
його території.

– Серед найбільш масш-
табних ініціатив Черкаського 
«Азоту» в місті – шефство над 
10-ма школами, виготовлен-
ня та встановлення дитячих і 
спортивних майданчиків, бла-
годійна допомога лікувальним 
закладам, інтернатам, закладам 
культури, громадським органі-
заціям. На ці заходи у 2015 році 
підприємство спрямувало май-
же 8 мільйонів гривень, – роз-

повідає директор департаменту 
з соціальних питань Костянтин 
Саленко. – У підшефних шко-
лах проводилися ремонтні 
роботи, надавалися необхідні 
будматеріали, техніка.

Ще 7,1 млн. грн. було спря-
мовано на проведення спор-
тивних та культурно-масових 
заходів для виробничників, за-
безпечення перевезення азотів-
ців, оплату навчання працівників 
та їхніх дітей, які опановують 
спеціальність, затребувану на 
виробництві тощо.

Регулярну допомогу Чер-
каський «Азот» надає і вій-
ськовим, які нині перебувають 
у зоні проведення антитеро-
ристичної операції. Зокрема, 
торік підприємством було спла-
чено 4,6 млн. грн. військового 
збору. Це один із найбільших по-
казників в області. Ще близько 
півмільйона гривень було зібрано 
силами волонтерської групи то-
вариства «Україна понад усе». 
Кошти азотівців використову-
валися для надання адресної 
допомоги окремим військо-
вим, батальйонам, азотівцям і 
їхнім рідним, яких мобілізува-
ли до армії.

Максим Батир, 
Наталія Бакалова

Соціальна політика «Азоту»
СПРЯМОВАНА НА РОЗВИТОК
ПІДПРИЄМСТВА І МІСТА

«Азот» встановив у місті 45 ігрових та спортивних майданчиків

Теплі речі в зону АТО

Опитування

Рівень задоволеності ко-
лективу ПАТ «АЗОТ» умо-
вами праці на підприємстві 
у 2015 році показало щоріч-
не вибіркове анкетування, в 
якому взяли участь 428 рес-
пондентів з різних структур-
них підрозділів товариства.

Переважна більшість 
опитаних (78,3%) як і рані-
ше вважають роботу на ПАТ 
«АЗОТ» престижною. Перш 
за все – завдяки позитив-
ному іміджу підприємства 
(63,3%). Крім того, 84,1%  
азотівців задовольняє соці-
альна інфраструктура «Азо-
ту» – наявність гуртожитків, 
комбінату громадського хар-
чування, медико-санітарної 
частини, їдалень тощо. Май-
же 90% опитаних вважають, 
що на підприємстві хороший 
рівень соціальної захищеності 
працівників. Як у 2014, так і в 
2015 роках, основна частина 
працюючих прагнуть підви-
щувати свою кваліфікацію 
та задоволені обстановкою і 
стосунками в колективі. 

Проте більшу частину 
опитаних працівників не за-
довольняє рівень їхньої за-
робітної плати, яка знеціни-
лась через економічну кризу 
та високий рівень інфляції в 
країні. Серед пропозицій, що 
вносилися респондентами під 
час заповнення анкети – під-
вищення зарплати, поліпшен-
ня медичного забезпечення та 
відпочинку, надання довго-
строкових кредитів на прид-
бання житла тощо.

Власн. інформ.

Хіміки
задоволені 

своєю роботою
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Голова Правління ПАТ «АЗОТ» Віталій Скляров, його заступники, головні спеціалісти підприємства в кінці січня – на 
початку лютого пройшли навчання з охорони праці. Відповідно до вимог законодавства, перевіряти та вдосконалювати 
знання з охорони праці  слід раз на три роки.

Навчання азотівців прово-
дять спеціалісти ДП «Головний 
навчально-методичний центр 
Держпраці». 

– Відповідно до вимог Ти-
пового положення про поря-
док проведення навчання і пе-
ревірки знань, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції в 2015 
році, керівники підприємств, 
які мають понад тисячу пра-
цівників, повинні кожні три 
роки проходити обов’язкове 
навчання та перевірку знань з 
питань охорони праці, – роз-
повідає начальник Навчального 
центру ПАТ «АЗОТ» Ігор Негро-
бов. –   Цього року навчання 

пройдуть всі фахівці, які зай-
мають керівні посади. Ми вже 
розробили відповідний графік.

Слухачі курсів вивчають 
основні положення законо-
давства України про охорону 
праці, гігієну праці, електро-
безпеку, пожежну безпеку, пра-
вила надання першої медичної 
допомоги тощо.

До розробленої фахівцями 
навчальної програми входять 
лекції, семінарські та практичні 
заняття, круглі столи і тестовий 
контроль знань.

Наталія Бакалова,
фото автора

КЕРІВНИКИ ПАТ «АЗОТ» 
ПРОХОДЯТЬ НАВЧАННЯ 
З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Навчання вже пройшли 44 керівники та їхні заступники

Викладачі політехнічного технікуму на ЦПУ в цеху А-3

Оголошення

Розпочав роботу спеціаль-
ний  маршрут, який сполучає 
ПАТ «АЗОТ» з Південно-За-
хідним районом міста та райо-
ном  Луначарського.  

За перевезення азотівців 
підприємство сплачувати-
ме перевізнику ДП «ЧАРЗ-
АВТО» 5 тис. гривень. Нині 
йдуть перемовини щодо мож-
ливості забезпечення переве-
зення працівників підприєм-
ства за маршрутом №3.

Графік руху за спецрейсом:
вул. Луначарського (вул. 

Корольова): 6:05; 7:40 (в буд-
ні); 18:00.

ПАТ «АЗОТ»: 6:55; 8:30 
– до вул. Руставі (в будні); 
15:55 пт/16:55 (в будні); 16:35 
пт/17:35 (в будні); 18:45 – до 
вул. Руставі; 20:05; 23:05.

О 21:45 із зупинки «Тро-
лейбусний парк» автобус без-
коштовно забирає азотівців 
до підприємства.

Спецрейс для 
ПАТ «АЗОТ»

На хімічне підприємство –
за практичним досвідом

Викладачі Черкаського політехнічного технікуму, які готують студентів за спеціальністю  
«Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної 
промисловості», проходять нині навчання в структурних підрозділах ПАТ «АЗОТ».

– Ця спеціальність для тех-
нікуму порівняно нова. У 2016 
році в нас буде перший випуск 
за таким напрямом підготовки, 

– розповідає завідувач механіч-
ним відділенням ЧПТ Володи-
мир Буша. – Тому викладачі 
постійно вдосконалюють та 

напрацьовують методичну 
базу, а також прагнуть на прак-
тиці знайомитися зі специфі-
кою роботи обладнання, яке 
використовується в хімічній 
промисловості.

Виробниче навчання на 
«Азоті» проходять 9-ть викла-
дачів політехнічного технікуму, 
які спеціалізуються на дис-
циплінах «основи гідравліки й 
теплотехніки», «основи проек-
тування, інженерна графіка», 
«процеси та апарати в хімічній 
та нафтохімічній промисло-
вості» та інших. Відповідно до 
напрямку їхньої роботи викла-
дачі будуть направлені в цехи 
А-3, А-5, електропостачання, 
КВПіА, централізований елект-
роремонтний цех та проектно-
конструкторський відділ.

Наталія Бакалова 
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Вперше при плануванні та прийнятті бюджету міста депутати Черкаської міської ради передбачили 9,4 мільйона 
гривень на поточне утримання шкіл та дитячих садочків. Із відповідною пропозицією виступив член міськвиконкому 
від трудового колективу ПАТ «АЗОТ», начальник цеху водопостачання і промислової каналізації Олександр Сандецький.

У ЧЕРКАСЬКИХ ШКОЛАХ 
І ДИТСАДКАХ ЗНИКНУТЬ 
БАТЬКІВСЬКІ ФОНДИ

опікується 10 школами міста. 
Однак у нашому місті не 10, 
а 36 шкіл. І далеко не кожна 
з них має надійну підтримку.  
Тому питання про виділення 
бюджетних коштів для шкіл і 

садочків, які витрачалися б ось 
на такі потреби, було для мене 
принциповим. Водночас ми 
ліквідуємо так звані внутрішні 
фонди, які традиційно наповню-
валися з батьківських кишень.

До речі, в листопаді мину-
лого року виконкому також 
вдалося «вибити» для шкіл 1,7 
млн. грн. на аналогічні потре-
би. Кожна з них тоді отримала 
по 50 тис. грн. Директори були 
в шоці. За 25 років вони жодно-
го разу не одержували подібної 
допомоги.

Поточне утримання навчаль-
них закладів має стати систем-
ним, а не разовою акцією. Часто 
напередодні нового навчаль-
ного року директори отриму-
ють приписи, наприклад, сто-
совно термінового вивезення 
сміття. І? Як їм це зробити? 
Вони мають на балансі техні-
ку? Чи кошти? Три роки тому 
школа №5 отримала припис 
– прибрати руїни теплиці до 
1 вересня. Добре, що це наша 
підшефна школа. Директор од-
разу звернувся з цією пробле-
мою до «Азоту». Ми вивезли 
тоді 26 вантажівок сміття, яке 
зберігалося там десятиріччями. 
І таких прикладів, коли освітні 
установи залишаються сам на 
сам зі своїми проблемами, на 
жаль, вистачає.

Також у бюджеті міста на 
2016 рік передбачені видатки 
на забезпечення безкоштов-
ного харчування учнів 1 – 4 
класів до завершення навчаль-
ного року. Вдалося збільшити 
й видатки на харчування вихо-
ванців дошкільних навчальних 
закладів. На державному рівні 
було визначено, що батьки ма-
ють повністю відшкодовувати 
ці витрати. Однак депутатський 
корпус черкаської міськради ви-
рішив зберегти співфінансуван-
ня харчування дітей у садочках. 
60% вартості, як і раніше, від-
шкодовуватимуть батьки, інші 
40% – бюджет. При цьому ми 
будемо жорстко контролювати 
якість харчування та процес за-
купки продуктів.

Записав 
Максим Батир

– Я вдячний міському го-
лові Анатолію Бондаренку і 
членам виконкому, які під-
тримали мою ініціативу. На 
тому ж засіданні ми ухвалили 
рішення про виділення понад 
3 млн. грн. для надання фі-
нансової допомоги школам та 
дитячим садкам. Останнє сло-
во залишалося за депутатами 
міської ради. Наприкінці січня 
вони не лише проголосували за 
внесення відповідної статті ви-
трат до бюджету міста на 2016 
рік, але й утричі збільшили обсяг 
фінансування – до 9,4 млн. грн. 
Кошти на поточне утримання 
навчальних закладів виділяти-
муться із розрахунку 300 грн. 
на одного учня в школі та 200 
грн. на одного вихованця в ди-
тячому садочку.

Такий вектор діяльності нам 
дуже близький, оскільки Чер-
каський «Азот» вже три роки 

Депутати переглянули 
ставки податків і зборів

Черкаська міська рада внесла зміни до Положення про місцеві податки та збори. Де-
путатам фракції ВО «Черкащани» вдалося зменшити фінансове навантаження на зви-
чайних громадян, які мали б сплачувати податок на житлову нерухомість.

Насамперед було встанов-
лено ставку 1% на нерухоме 
майно комерційного вико-
ристання. При цьому деякі 
фракції пропонували поділи-
ти місто на три зони. Бізнес, 
розташований в центральній 
частині, сплачував би 1,5%, на 
околицях – 1%, а в промисло-
вих зонах – 0,5%. 

Ставка податку на житлову 
нерухомість також становить 
1% від мінімальної заробіт-
ної плати за 1 м2 площі понад 
встановлених норм. Однак 

депутатський корпус підтримав 
пропозицію не оподатковувати 
квартири площею до 80 м2 і бу-
динки до 220 м2 (на державному 
рівні мінімальна неоподатко-
вувана площа квартир стано-
вить 60 м2, будинків – 120 м2). 
Відповідно до нового Податко-
вого кодексу, один раз на рік у 
сумі 25 тис. грн. оподатковува-
тимуться квартири більше 300 
м2 і будинки більше 500 м2.

 До 1,5% депутати зменшили 
ставку податку на землі, які пе-
ребувають у постійному корис-

туванні. Такий же розмір по-
датку у 2016 році встановлено і 
для гаражних кооперативів, які 
перебувають у постійному ко-
ристуванні. За приватизовані 
гаражі розмір податку стано-
витиме 1%.

Із 3% до 1% депутати зни-
зили ставку земельного подат-
ку для нежитлових приміщень 
у багатоквартирних будинках. 
Удвічі зменшено й орендну 
плату за землю для АЗС – з 
12% до 6%.

Власн. інформ.

Учні молодших класів у школі №5
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Останні тижні активно обговорювалася Програма соціально-економічного та культурного розвитку Черкас на 2016 
рік, у якій мають бути враховані найбільш пріоритетні напрями розвитку різних сфер життєдіяльності міста. Над Про-
грамою працюють депутати міської ради, члени виконавчого комітету та директори департаментів.

У програмі розвитку міста 
МАЮТЬ БУТИ ВРАХОВАНІ 
ІНТЕРЕСИ ГРОМАДИ

Формування Програми – 
відповідальний етап, адже від 
того, як вона буде сформована, 
залежить вирішення актуаль-
них і навіть наболілих роками 
проблем жителів міста вже в 
поточному фінансовому році. 
Тож депутати працюють над 
тим, щоб у Програмі були мак-
симально враховані як інтереси 
громади міста в цілому, так і жи-
телів тих округів, які віддали їм 
свої голоси.  Ми вже повідомля-
ли в минулому номері газети 
про те, що робота депутатів від 
«Азоту» минулого скликання 
Івана Сухарькова та Максима 
Скорика показала – бюджетні 
кошти можна спрямовувати 
на конкретні справи. Завдяки 
їхнім пропозиціям на розвиток 
мікрорайонів «Дніпровський» 
і «Калиновий» було виділено 
4,9 мільйона гривень. При 
тому, що в попередні роки ця 
сума складала лише кілька де-
сятків тисяч гривень.

Така ж робота продовжу-
ється і цього року. На підставі 
звернень мешканців кожного 
округу депутати від «Азоту» 
подали перелік пропозицій для 
їхнього погодження, внесення 
до Програми соціально-еко-
номічного розвитку (ПСЕР) 

міста на 2016 рік та закладення 
необхідних коштів у бюджет.

Зокрема, депутат Максим 
Скорик подав пропозицію 
щодо реконструкції мереж зов-
нішнього освітлення Чехова 
106, 108, 110, капітального ре-
монту дорожнього покриття 
вул. Вербовецького (від вул. 
Петровського до вул. Гоголя), 
капітальний ремонт будівель 
та придбання необхідного об-
ладнання для КЗ «Черкаський 
міський пологовий будинок 
«Центр матері та дитини» по 
вул. Чехова,101, проведення 
ремонтних робіт та заміни ві-

кон у школі №22.
Депутат Ігор Кри-

вошеєв запропону-
вав для внесення до 
ПСЕР реконструк-
цію існуючих мереж 
зовнішнього освіт-
лення із застосуван-
ням енергозберіга-
ючих технологій по 
вул. Різдвяна (від бул. 
Шевченка до вул. 
Толстого), капіталь-
ний ремонт мереж 
зливової каналізації 
по вул. Толстого, 15, 
17, 20, ремонтні ро-
боти в школі №21 та 
інші заходи.

Багато пропозицій внесли 
й депутати Іван Сухарьков та 
Григорій Кузьменко. Але ро-
бота з вирішення актуальних 
для черкащан питань ведеть-
ся не лише на тих дільницях, 
за які відповідають обрані на 
виборах депутати. Азотівці 
працюють як одна команда в 
усіх мікрорайонах, за які взяли 
відповідальність, а також у під-
шефних підприємству школах. 
Тому діючі депутати подали 
свої пропозиції до ПСЕР і по 
дільницях, на яких балотува-
лися азотівці Олександр Пан-
ченко, Олександр Жмурко та 
Юрій Харламов. На прохання 
жителів цих мікрорайонів за-
плановано ремонтні роботи в 
школах №4, №33 та №5, у ди-
тячих садочках №77 та №90. 
Зроблено подання на будівни-
цтво мереж зовнішнього освіт-
лення на проблемних ділянках 
вулиць та прибудинкових те-
риторіях, будівництво контей-
нерних майданчиків для ТПВ, 
ремонт вулиць,  реконструк-
цію тротуарів, ремонти житло-
вих будинків тощо.

Проект ПСЕР вже схвалено 
виконавчим комітетом міськви-
конкому. Окрім пунктів, заз-
начених в проекті рішенння, 
члени виконкому врахували 

додаткові пропозиції щодо 
охорони здоров’я депута-
та Максима Скорика, а саме 
придбання обладнання для 
Черкаського міського полого-
вого будинку на 1 млн. 684 тис.  
гривень. За словами директо-
ра департаменту економіки та 
розвитку Ірини Удод, в проект 
ПСЕР були внесені всі про-
позиції депутатів Черкаської 
міськради. 

Які саме пропозиції від азо-
тівців будуть реалізовуватися 
відповідно до Програми, стане 
відомо після того, як її затвер-
дять депутати міської ради.

На Програму розвитку пла-
нують виділити більше 363 міль-
йонів гривень. У порівнянні з 
попередніми роками, ниніш-
ній бюджет розвитку досить 
перспективний, зважаючи на 
обсяги його фінансування. 
Тому цього року Черкаси ма-
ють непогані можливості для 
вирішення багатьох актуаль-
них питань у різних сферах 
життєдіяльності міста. При-
міром, якщо у 2013 році бюд-
жет розвитку міста складав – 
163 млн. грн., у 2014 – понад 
196 млн. грн., у 2015 році – 
близько 188 млн. грн., то цьо-
горіч – більше 363 млн. грн.

Наталія Бакалова

Серед основних пріо-
ритетів цьогорічного про-
екту ПСЕР –  ремонт та 
реконструкція доріг і тро-
туарів (передбачено 110 
млн. грн.); реконструкція 
та ремонт закладів освіти 
(65 млн. грн.), в яких пла-
нують провести капремонт 
приміщень, ремонти пок-
рівель, заміну вікон, утеп-
лення та ремонт фасадів і 
мереж опалення. Більше 
22 млн. грн. закладено на 
ремонт житлового фонду. 

Депутати від «Азоту» враховують у своїй
роботі нагальні потреби черкащан
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Слюсар-ремонтник управління капітальних ремонтів Андрій Кауров один із тих бійців 128-ї окремої гірничо-піхотної 
бригади, які героїчно виконували бойові завдання на передовій. Нещодавно за особисту мужність і самовідданість, 
виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, вірність військовій присязі азотівцю 
урочисто вручили державні нагороди – медаль «Захисника Вітчизни» та відзнаку начальника Генерального штабу – Го-
ловнокомандувача Збройних Сил України.

ГЕРОЇ «АЗОТУ»: 
Держава відзначила бойові 
заслуги Андрія Каурова

Розпал третьої хвилі мобі-
лізації у 2014 році припав на 
кінець липня – початок серп-
ня. Андрій Кауров став одним 
із тих, хто ще вранці прийшов 
на медкомісію у військкомат, 
і фактично того ж дня ввечері 
збирав речі, щоб їхати на бойо-
ве злагодження на Закарпаття. 
Для проходження «навчання» 
мобілізовані бійці мали менше 
місяця. Вже 1 вересня, коли у 
школах на Луганщині та До-
неччині не пролунав перший 
дзвінок, свій перший марш-
кидок здійснили військові 
128-ї гірничо-піхотної брига-
ди. Відтоді починаються реалії 
війни, яку частіше називають 
антитерористичною операці-
єю, – постійні обстріли арти-
лерії, втрата друзів, безсонні 
ночі і дні без часу на перепочи-
нок. Градус напруження дещо 
знижується після Мінську-1, 
та чи надовго?!

Андрій Кауров був навідни-
ком на бойовій розвідувальній 
машині. З неї стріляв по во-
рожих позиціях, на ній же ви-
возив поранених товаришів... 
Особливо гарячим для його 
побратимів видався кінець 

січня минулого року. Перво-
майськ, Попасна, Санжарівка, 
Кримське, Гранітне, Дебальце-
ве, Волноваха, теракт у Маріу-
полі, нищівні для «кіборгів» 
бої в Донецькому аеропорту... 
Назви цих та інших населених 
пунктів не зникають з екранів 
та стрічок новин.

25 січня 2015 року, село Ні-
кішине. Cтаршина Кауров А.Д. 
виконував бойові завдання 
у складі взводного опорного 
пункту, на який було здійснено 

артилерійський, мінометний, 
гранатометний обстріли. В ре-
зультаті боєць отримує числен-
ні осколкові поранення.

– Мені, як і іншим пора-
неним, кололи знеболююче. 
Ворог безперервно обстрілю-
вав наші позиції. Тільки через 
дві доби нас змогли звідти ви-
везти. Спочатку мене проопе-
рували у Харкові. Через тиж-
день перевезли до Вінниці і 
ще через тиждень – у госпіталь 
в Києві, де я проходив курс 
лікування і реабілітації біль-
ше чотирьох місяців, – згадує 
Андрій. – Кошти на лікування 
виділила держава. А поверта-
тися до життя в мирних умовах 
допомагали волонтери, які за-
вжди навідували нас, органі-
зовували культурну програму. 
Ми з хлопцями і на концерти 
ходили, і на футбол, і на бій 
Олександра Усика. 

Згадуючи передову, де Анд-
рій Кауров востаннє був торік 
наприкінці січня, він говорить, 
що там у кожного свій стимул: 
у когось – сім’я, а в декого – 
патріотизм. У таких жорстоких 
умовах мотивацією боротися 
до останнього стають друзі і 
рідні. Навіть короткі розмови, 
звістки з малої батьківщини 
дають надію і вселяють віру. 
На постійному зв’язку з Андрієм 
були і його колеги-азотівці – ба-
дьорили і словом, і ділом, допо-
магаючи із забезпеченням.

– Війна змінила кожного 
бійця, їхні родини... На пере-
довій відбувається переоцін-
ка цінностей. Ти вже ніколи 
не сприйматимеш світ таким, 
яким бачив його раніше, – го-
ворить Андрій. – Не в медалях 
щастя... Хочеться вірити у кра-
ще майбутнє, у те, що ми не 
дарма боролися і продовжуємо 
боротися за мир і свободу!

Максим Батир

Андрій Кауров (із нагородою) після урочистостей

Фотофакт. У зоні АТО отримали посилку від азотівців

Танкісти 93-ї ОМБр отри-
мали посилку, яка надійшла 
у Краматорськ від волонтерів 
Черкаського «Азоту».

– Разом з цими бійцями 
служить наш колега Руслан 
Максимов. Не так давно ми від-
правили особисто йому теплі 
речі. Згодом з’ясувалося, що 
хлопцям бракує ще й теплого 
спецодягу, в якому вони могли 
б ремонтувати техніку, – роз-
повідає апаратник синтезу цеху 
К-1, волонтер Антон Осташкін. 

Нині в зоні АТО пере-
буває два працівники УКР 
– котельник Олег Нечуйві-
тер та слюсар-ремонтник 
Юрій Локайчук. Ще одного 
їхнього колегу Володимира 
Гонду було демобілізовано, 
однак через два місяці він 
вирішив залишити робо-
ту на Черкаському «Азоті» 
і повернутися на Схід за 
контрактом.

До Краматорська активіс-
ти підприємства відправили 
14 комплектів повстяних та 
суконних костюмів, рукавиці, 
противірусні та кровоспинні 
препарати, а також тюбики з 
«імунітетом» – імбир, пере-
тертий з лимоном та медом. 
Безкоштовно доставити теплі 
речі й ліки у зону АТО азотів-
цям допоміг директор відді-
лення Національної служби 
доставки «ІнТайм» у місті Чер-
каси Євген Лихолай.
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Перемогою команди «Азот» у вищій лізі завершився чемпіонат області з міні-футболу «Зимова ліга 2015 – 2016», 
який стартував у листопаді та завершився у лютому. Ці змагання щороку проводить Асоцiація аматорського мiнi-
футболу в Черкаськiй областi.

Команда хіміків одразу ста-
ла одним із фаворитів першого 
етапу змагань бізнес-ліги, здо-
буваючи перемогу за перемогою. 
За результатами грудня хіміки 
поступилися лише «Солтек-
су» (компанія «SolTex»). Про-
те, у вирішальній боротьбі за 
призові місця «Солтекс» про-
грав «Ньютону» (компанія 
«Ньютон-Транс»), а ті, в свою 
чергу, футболістам Черкасько-
го «Азоту».

Вирішальна гра була дуже на-
пруженою та видовищною. Як 
розповів капітан команди хімі-
ків Олександр Куць, незважа-
ючи на те, що «Азот» відкрив 
рахунок, у першому таймі лі-
дирував «Ньютон» з рахунком 
3:1. Проте у другому таймі, 
який  продовжував тримати в 
напрузі майже 200 осіб гляда-

чів, азотівці не лише наздогна-
ли суперників, а й перемогли  з 
рахунком 7:5.  

Цього року зимовий чемпіонат 
приніс футболістам підприєм-
ства ще одну перемогу – ворота-
ря команди Нікіту Соколовсько-
го (слюсар ВПіПК) визнано 
найкращим. Голкіпер «Азоту» не 
лише бездоганно захищав свої 
ворота, а й зумів, виходячи на 
поле, забити суперникам кіль-
ка голів. Найкраще вдалося себе 
проявити в зимовому чемпіо-
наті майстру УКР Олегу Анд-
рійченку, який забив 15 голів. 

Це вже не перша перемога 
команди «Азот» на змаганнях 
різного рівня. Цього року фут-
болісти планують представля-
ти своє підприємство і в літ-
ньому чемпіонаті області.

Наталія Бакалова

«Азот» виборов «золото» 
ЗИМОВОГО ЧЕМПІОНАТУ 
ОБЛАСТІ З МІНІ-ФУТБОЛУ

Майже місяць тривали ігри чемпіонату Публічного акціонерного товариства «АЗОТ» з міні-футболу, в яких взяло 
участь 14 команд. Колективи фізкультури структурних підрозділів підприємства були представлені у двох підгрупах.  У 
кожній з них змагалися по 7 команд.

Команда котельного цеху – 
чемпіон першості товариства

У першу підгрупу увійшли 
збірні команди гравців, які 
беруть участь у різних турні-
рах, першостях, спартакіадах 
міста й області і мають висо-
кий рівень спортивної май-
стерності. До другої –  колек-
тиви,  які були охочі заявити 
про свій футбольний досвід і 
пропагувати здоровий спосіб 
життя. До речі, переможець 
цієї групи отримує путівку до 
вищого дивізіону наступного 
року, де буде змагатися за ти-
тул чемпіона ПАТ «АЗОТ» у 
2017 році. Таку честь виборола 
команда цеху А-3 (капітан Во-
лодимир Мороз). Друга сходин-

ка дісталася збірній команді 1 
ДПРЗ (капітан Юрій Литвин), 
яка в допоміжних показниках 
результатів поступилася пер-
шим місцем. На третє місце ви-
йшла команда ЦЕРЦ (капітан 
Олексій Селянко).

Звичайно, безкомпроміс-
но проходила кожна гра у ви-
щому дивізіоні. Важко було 
передбачити ситуацію та її 
результати. І все ж, звання чем-
піона товариства з міні-футболу 
2016 року вперше виборола ко-
манда котельного цеху (капі-
тан Олександр Куць. До речі, 
Олександр є капітаном збірної 
команди «Азоту»). Другу схо-

динку п’єдесталу посів багато-
річний переможець наших тур-
нірів – команда УКР (капітан 
Олег Кудря), підтвердивши ви-
сокий рівень гри. На третій по-
зиції збірна команда управління 
товариства (капітан Олександр 
Самарін), яка в останньому 
матчі проти традиційно силь-
ної команди «Рятівників» ви-
борола бронзові нагороди.

Команди-переможці нагород-
жені дипломами, медалями та 
пам’ятними кубками товари-
ства.

Іван Челомбітько,
інструктор-методист 

з фізкультури та спорту Нагороду отримує О.Куць

На фото – 1-й ряд (зліва направо): Сергій Усаковський, Артем 
Андрійченко, Олександр Караушан, Нікіта Соколовський,
Олександр Кулик; 2-й ряд: інструктор-методист ПАТ «АЗОТ»
Іван Челомбітько, гравці Віктор Александров, Олександр Куць,
Олег Андрійченко, Артем Крупа та Олександр Самарін
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Олег Валентинович Ряпосов

Наприкінці січня начальник відділу комп’ютерної техніки Черкаського ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM Олег Валентинович 
Ряпосов зустрів світле 40-ліття.

Трудовий шлях Олега Валентиновича на 
«Азоті» розпочався у липні 2001 року на по-
саді аналітика комп’ютерних комунікацій 
відділу автоматизованих систем управління 
виробництвом. Знання, набуті в Черкась-
кому державному технологічному уні-
верситеті за спеціальністю «Комп’ютерні 
системи і мережі», а також досвід, напра-
цьований попередньо, дозволили йому 
стати провідним фахівцем з організації, 
функціонування, впровадження та роз-
витку локально-обчислювальної мережі 
підприємства. 

У жовтні 2007 року Олег Валентинович 
очолив сектор комп’ютерних комунікацій. 
Його відповідальність, самовіддача, про-
фесійна майстерність, вимогливість до 
себе і підлеглих дали можливість колек-
тиву забезпечити цілодобове та надійне 
функціонування мережі, вести обмін ін-

формацією між структурними підрозділа-
ми та контролювати роботу багатьох вуз-
лів і приладів підприємства. Не пройшло 
з цього моменту й року, як його призначили 
начальником відділу комп’ютерної техніки. 
І ми впевнені, що всі працівники підпри-
ємства, чия робота пов’язана з викорис-
танням комп’ютерної техніки, знають, що 
технічна і консультативна допомога від-
ділу, який понад п’ять років очолює Олег 
Валентинович, завжди вчасна і якісна.

Щиро вітаємо Олега Валентиновича із 
життєвим ювілеєм. Зичимо йому міцного 
здоров’я, оптимізму, впевненості у зав-
трашньому дні, справжнього щастя та 
насолоди від нього. Адже нещодавно його 
сім’я поповнилася народженням довгоочі-
куваних сина і доньки. 

Колектив департаменту 
з інформаційних технологій

Щиро бажаємо ювіляру
ВЕЛИКОГО ОПТИМІЗМУ 
ТА РОДИННОГО ЩАСТЯ!

Зоя Миколаївна Дьоміна

Понад 30 років Зоя Миколаївна Дьоміна перебуває на заслуженому відпочинку, але 
«відпочинком» це можна назвати хіба що умовно, бо всі ці десятиліття вона нерозривно 
пов’язана з діяльністю Благодійного фонду ветеранів праці «Азоту». 

Незліченних земних благ 
на сонячне довголіття!

Її трудова біографія розпоча-
лася ще в 1958 році на Куйби-
шевському заводі синтетичного 
спирту, куди після закінчення 
сільськогосподарського інсти-
туту поїхала разом з чоловіком 
Володимиром Михайловичем. 

У 1965 році, прийнявши 
спільне рішення, подружжя 
Дьоміних за викликом їде на 
Черкаський «Азот», де згодом 
Зоя Миколаївна влаштовується 
в цех І-1 лаборантом, а потім – 
апаратником у цьому ж струк-
турному підрозділі. З 1982-го 
по 1983 рік займала посаду 
майстра виробничої дільниці, 
а з березня 1984-го – інженера-
технолога цеху І-1. Десятьом 
молодим спеціалістам вона дала 
«путівку в життя». Її плідна нас-
тавницька діяльність оцінена 

нагрудним знаком ВЦРПС, ба-
гатьма грамотами. З  виробни-
цтвом іонообмінних смол було 
пов’язане й професійне життя 

Володимира Михайловича.  
На двох вони напрацювали 53 
роки загального стажу. У доб-
росовісній праці та постійних 
турботах непомітно пролетіли 
літа і не зогледілася Зоя Ми-
колаївна, як на її особистому 
календарі «вималювалася»  юві-
лейна дата – величне 80-річчя.

Вона пишається синами 
Олександром і Сергієм, яких 
виховали разом з чоловіком, 
радіє онукам. Каже, що діти й 
онуки це найбільше багатство 
59-річного подружнього жит-
тя. А ще Зоя Миколаївна і сьо-
годні є активною  учасницею 
хору ПАТ «АЗОТ». Земних благ 
Вам, Зоє Миколаївно, ще на 
довгі-предовгі роки!

Ніна Гошуренко,
фото Олександра Ковальова

Допомога

Адміністрація та колектив 
Черкаської обласної станції 
переливання крові висловлю-
ють велику подяку керівни-
цтву ПАТ «АЗОТ» за активну 
громадську позицію в справі 
пропаганди та сприяння роз-
витку донорського руху на 
підприємстві.

Особливу вдячність вис-
ловлюємо Олені Калмиковій, 
Віктору Захарченку, Сте-
пану Хомі, Миколі Шимку, 
Наталії Будник, Світлані 
Смирновій та багатьом ін-
шим виробничникам за їх-
ній безцінний дар – кров, 
яка дає можливість зберегти 
здоров’я і врятувати життя 
багатьом людям. Хай ваше 
добро вам завжди повертаєть-
ся сторицею!
Юрій Бульба, головний лікар 
Черкаської обласної станції                                                             

переливання крові

Подяка 
донорам
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В Управлінні ДСНС України у Черкаській області на початку 2016 року на чолі з генерал-майором служби цивільно-
го захисту Віктором Михайловичем Гвоздьом підбили підсумки спортивно-масової роботи серед підрозділів області 
за 2015 рік. Спортсмени Управління вперше за 60 років проведення Спартакіади, випередивши таких спортивних 
грандів, як ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля та Головне управління національної поліції України у Черкаській області, посіли 
перше загальнокомандне місце.

Вже стало доброю традицією 
для 1 ДПРЗ Управління ДСНС 
України у Черкаській облас-
ті виборювати призові місця в 
огляді-конкурсі спортивно-ма-
сової роботи. У 2015 році наші 
спортсмени брали активну 
участь у різних змаганнях: по-
жежно-прикладний спорт, 
газодимозахисна служба, мі-
ні-футбол, пожежна естафета, 
перетягування каната, руко-
пашний бій, настільний теніс, 
армреслінг, більярд тощо.

Масові змагання сприяли 
загартуванню тіла, сили духу 
та моральних якостей осо-
бового складу для виконання  
поставлених цілей та завдань 
надзвичайного характеру, дали 
поштовх до прагнення ще 
більших перемог.

Підготувала В.Соловйова

Реклама

Кубком та дипломом за I місце у спортивно-масовій роботі 
серед підрозділів ДСНС України у Черкаській області нагородили 
1 ДПРЗ в огляді-конкурсі спортивно-масової роботи за 2015 рік. 

Грамотою Управ-
ління у справах 
сім’ї, молоді та 
спорту облдержад-
міністрації «За ва-
гомий особистий 
внесок у розвиток 
фізичної культури 
та спорту на Черка-
щині за підсумками 
спортивного 2015 
року» було нагород-
жено начальника 
1 ДПРЗ Управлін-
ня ДСНС України у 
Черкаській області 
полковника служби 
цивільного захисту 
Юрія Олександро-
вича Литвина. 
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Народилися такі особистості: 
Антон Шімзер – український скульптор. Син відомого австрійського скульптора 

Антона Шімзера старшого. З 1812 р. жив у Львові. Відомі його рельєфи на будинку 
Кредитового товариства, на фасаді та в приміщенні бібліотеки ім. Баворовських (те-
пер кабінет мистецтв Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника), надгробки на 
Личаківському кладовищі. Молодший брат Антона Шімзера Йоан Шімзер також був 
відомим львівським скульптором;  Микола Лесков – російський письменник. Упро-
довж 8 років жив у Києві, працював у Київській казенній палаті. Добре знав українську 
мову, фольклор, залишив спогади про Київ. Був особисто знайомий з Т.Шевченком, 
Марком Вовчком, О.Марковичем; Олена Потапова – балерина, балетмейстер, народ-
на артистка СРСР, народна артистка УРСР. Солістка (1948 – 1977) Київського театру 
опери та балету, з 1977 р. – балетмейстер-репетитор. Була виконавицею головних пар-
тій в класичних балетах.

* Національне свято Литовської Республіки – День поновлення литовської 
державності (1918 р.).

Цей день в історії позначений такими подіями: 
1854 рік. Відбулася прем’єра симфонії «Орфей» Ференца Ліста.
1878 рік. У США в обіг введено срібний долар.
1923 рік. 16 – 17 лютого археологічна експедиція англійців, очолювана Говардом 

Картером, розкрила вхід в гробницю фараона Тутанхамона в Долині Царів біля міста 
Луксор в Єгипті.

1951 рік. Введено до ладу Лисичанський хімічний комбінат.
1968 рік. У місті Хейлівіль (штат Алабама, США) з’явилася перша телефонна 

служба порятунку — 911.
2005 рік. Набув чинності Кіотський протокол.
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

ЛЮТОГО
Радимо приготувати

Необхідно: 400 г курячого м’яса, 3 
картоплини, 2-3 маринованих огірки, 
2 яйця, 100 г листя зеленого салату або 
пекінської капусти, 20 г маргарину, 100 г
майонезу, сіль за смаком.

Приготування: м’ясо маленькими 
шматочками підсмажте на маргарині. 
Відварену картоплю наріжте тонки-
ми дольками, додайте натерті на терку 
круто зварені яйця та кружальцями по-
різані огірки. Нашаткуйте зелені листя 
салату (пекінської капусти). Все змі-
шайте, посоліть і заправте майонезом.

Готовий салат можна прикрасити на 
свій розсуд: або шматочками варених 
яєць, або кружальцями огірків або ж 
петрушкою.

Салат готую часто. Він оригінальний і 
смачний.

Надія Литвин, м. Черкаси

Салат «Офелія»

Іменини у Ганни, Миколи, Семена та Романа.

НАТЮРМОРТ З ТОВСТИМ НЕБОЖЕМ – (о 18 год. 30 хв.) 
(Трагікомедія Іона Сапдару)
ШЕЛЬМЕНКО-ДЕНЩИК – субота (о 17 год.)
(Музична комедія на 3 дії). В приміщенні філармонії
ХТО  В  ДОМІ  ГОСПОДАР?! – неділя (о 17 год.)
(Травестія О.Коломійця). В приміщенні філармонії
НУ ЩОБ, ЗДАВАЛОСЯ СЛОВА...? – (о 18 год. 30 хв.)
(Співана поезія Тараса Шевченка) 
 МАРТИН БОРУЛЯ – четвер (о 18 год. 30 хв.)
(Комедія на 2 дії Івана Карпенка-Карого)
БОЇНГ-БОЇНГ – неділя (о 17 год.)
(Комедійна фантазія з життя стюардес  на 2 дії)

КАЙДАШЕВА СІМ’Я – середа (о 18 год. 30 хв.)
(Трагікомедія на 3 дії). В приміщенні філармонії
ТЕВ’Є-МОЛОЧНИК – неділя (о 17 год.)
(П’єса на 2 дії Г.Горіна). В приміщенні філармонії
ДУЖЕ ПРОСТА ІСТОРІЯ – середа (о 18 год. 30 хв.)
(Притча Марії Ладо)
СВАТАННЯ НА ГОНЧАРІВЦІ – четвер (о 18 год. 30 хв.)
(Музична комедія на 2 дії Григорія Квітки-Основ’яненка)

3
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16
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13 КОРОЛЬ  ДРОЗДОБОРОД
(Музична казка Б.Стельмаха)
ТРОЄ ПОРОСЯТ
(Музична казка О.Кузьмина)
ВСІ МИШІ ЛЮБЛЯТЬ СИР
(Музична казка О.Сенатович)
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20

27

30

31

5

Вистави відбуваються в приміщенні Будинку культури ім. Івана Кулика.
Вартість квитків від 20 грн. 
Телефони для довідок: каса – 36-07-21, адміністратор – 36-07-18

Мудрі казки:
(початок о 12 год.)

Репертуар у БЕРЕЗНІ 2016 року
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Народився Костянтин Михайлович Ткаченко в перший день лютого 1951 
року в мальовничому селі Білозір’я на Черкащині, де й пройшло його дитин-
ство. Коли в 1971 році закінчив технікум, пішов служити до лав Радянської 
Армії. Свій дворічний військовий обов’язок у званні рядового стрілка вико-
нував у ВЧ4308 в місті Чехові, а потім пішов у далеке плавання на кораблі 
«Космонавт Юрій Гагарін», втіливши в життя свою мрію.

вітання
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ВІТАЄМО!

ОЛИЗЬКО Мнауру Мухамедваліївну – 
лаборанта ПСЛ із 65-річчям.

ПАТЛАНЬ Людмилу Миколаївну – лабо-
ранта ПСЛ із 55-річчям.

ГУРИНЕНКО Тетяну Федорівну – при-
биральницю службових приміщень ко-
тельного цеху із 60-річчям.

ШЕПЕЛЬ Наталію Володимирівну – 
бухгалтера профспілкового комітету ПАТ 
«АЗОТ» із 40-річчям.

ПОЛОВУ Галину Михайлівну – приби-
ральницю службових приміщень АГВ із 
60-річчям.

БАЦУРУ Дмитра Віталійовича – елект-
ромонтера ЦЕП із 25-річчям.

ШЕПЕЛЯ Вадима Анатолійовича – ко-
мандира відділення ВГРЗ із 30-річчям.

ЦАРИКОВСЬКУ Валентину Василівну 
– апаратника гранулювання цеху М-9 із 
45-річчям.

ЕЙГУС Ірину Адольфівну – лаборанта 
хімічного аналізу ЦВТК із 35-річчям.

КРИВОШЕЮ Миколу Івановича – ма-
шиніста газодувних машин цеху ОПСВ із 
60-річчям.

ГАПЛЕВСЬКУ Жанну Володимирівну – 
комірника 711 складу ЦСГ із 50-річчям.

ЛОБАСА Леоніда Андрійовича – старшо-
го майстра зміни К-4 із 50-річчям.

ЛЕСНИК Наталію Олександрівну – лі-
каря УЗД медико-санітарної частини із 
60-річчям.

ОГІРЧУКА Василя Степановича – елект-
ромонтера котельного цеху із 60-річчям.

КРИВОШЕЮ Володимира Михайлови-
ча – електромонтера цеху К-4 із 30-річ-
чям.

ШЕЙКІНА Юрія Івановича – слюсаря-
ремонтника УКР із 60-річчям.

СЛОБОДСЬКОГО Федора Андрійовича 
– електрозварника УКР із 60-річчям.

КРОПИВУ Петра Івановича – началь-
ника цеху А-5 із 50-річчям.

СКРИВАНИКА Олександра Анатолійо-
вича – слюсаря-ремонтника котельного 
цеху із 30-річчям.

КУЧЕРЕНКО Богдану Миколаївну – 
інженера відділу охорони праці із 35-річ-
чям. (Вітання від колективу АТЦ).

БАРАННИКА Анатолія Григоровича – 
машиніста компресорних установок цеху 
М-2 із 60-річчям.

ЗАГОРУЙКА Сергія Миколайовича – 
електрозварника УКР із 50-річчям.

РОЗІЗНАНУ Олену Анатоліївну – лабо-
ранта хіманалізу ЦВТК із 55-річчям. 

СЕМЕНЕНКА Юрія Миколайовича – 
апаратника окислення цеху К-4 із 40-річ-
чям.

ЗМІХНОВСЬКОГО Григорія Михайло-
вича – акумуляторника ЦЕП із 65-річчям.

КОВАЛЕНКА Максима Олександровича 
– електромонтера ЦЕРЦ із 30-річчям.

ПЛЕТІНЬ Василя Івановича – тракто-
риста РБЦ із 35-річчям.

КОЗЕЯ Олександра Сергійовича – слю-
саря КВПіА цеху КВПіА із 45-річчям. 

РАК Тамару Михайлівну – техніка з пра-
ці АТЦ із 60-річчям.

ХАРЧЕНКО Ольгу Василівну – провідного менеджера УМТП.
ЖУПИНАСА Анатолія Олександровича – машиніста газодувних машин цеху М-9.
НЕЖИНСЬКОГО Юрія Володимировича – старшого майстра КВПіА цеху К-4.
ЛУБІНЦЯ Миколу Миколайовича – водія АТЦ.

ГОЛОВКО Наталію Миколаївну – при-
биральницю службових приміщень цеху 
хімводоочищення із 50-річчям.

БИКОВА Юрія Володимировича – май-
стра ЦЕП із 45-річчям.

ЖАДЬКО Любов Михайлівну – маши-
ніста насосних установок цеху ВПіПК із 
60-річчям.

ГАВРИЛЮКА Петра Степановича – 
електромонтера цеху М-9 із 60-річчям.

МАРТИНОВА Миколу Вікторовича – 
машиніста котлів КЦ із 40-річчям.

ЯКУБОВСЬКОГО Олега Степановича 
– апаратника нейтралізації цеху М-9 із 
35-річчям.

ІЛЬЧЕНКА Володимира Юрійовича – 
водія АТЦ із 55-річчям.

З ювілеєм!

З 25-річчям трудового стажу!

Визначні ювілеї працівників «Азоту»

Через рік повернувся додому, де його 
чекала кохана дівчина, з якою й поєднав 
свою долю. Згодом у подружжя народи-
лися дві чарівних доньки, які нині пра-
цюють на підприємстві. Після довгих 
пошуків, у грудні 1976 року, прийшов пра-
цювати на Черкаський «Азот» у колектив 
газорятувального загону. Через 18 років 
професійного досвіду очолив цей струк-
турний підрозділ, об’єднуючи колектив 
різними напрямками діяльності. З його 
ініціативи на території ВГРЗ були по-
саджені березовий гай, фруктовий сад, 
рідкісні смереки та екзотичні рослини. 
Цей райський куточок прикрашає спів 
кенора. Як командир загону, Костянтин 
Михайлович створив затишну атмосфе-
ру з дружним колективом, в якому лег-
ко й приємно працювати. Як справжній 
патріот нашої держави, у 2014 році орга-
нізував волонтерський рух «Україна понад 
усе». Його напрацьований 40-річний до-
свід у поєднанні з ювілеєм перетворю-
ється на безцінний скарб.

Щиросердно вітаємо Костянтина 
Михайловича із 65-річним ювілеєм. Сер-
дечно дякуємо за багаторічну добросовіс-
ну працю та вагомий внесок у розвиток 
ВГРЗ. Бажаємо міцного здоров’я, благо-
получчя, мирного неба, успіхів та довгих 
років життя!

                                            Колектив ВГРЗ

Нехай ваш життєвий шлях буде багатим на променисту радість, цікаве спіл-
кування, блискучі рішення, значні успіхи, родинне тепло та щастя!

БЕЗЦІННИЙ СКАРБ 
Костянтина Ткаченка
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Палац культури «Дружба народів» ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM є на сьогодні одним з найбільших та най-
краще оснащених концертних майданчиків України, центром культури та духовності міста й області, осе-
редком розвитку дитячої творчості.

ПК «ДРУЖБА НАРОДІВ» – 
ОСЕРЕДОК КУЛЬТУРНОГО 
ЖИТТЯ МІСТА

Тут проходять концерти 
й вистави за участі вітчиз-
няних і зарубіжних зірок 
естради, масові свята для 
дітей, офіційні заходи міс-
цевого та державного рівня, 
працюють 7 дитячих танцю-
вальних ансамблів та вокаль-
на студія. Надається велика 
зала «Дружби народів» і для 
проведення урочистих за-
ходів громадських організа-
цій та навчальних закладів, в 
тому числі – підшефних ПАТ 
«АЗОТ» шкіл.

Директор ПК «Дружба народів» Галина Бурлака

– Торік Палацу культури 
хіміків виповнилося рівно 
35 років, – розповідає дирек-
тор ПК «Дружба народів» 
Галина Бурлака. – Ювілей 
наш заклад зустрів повністю 
оновленим. У реконструкцію 
приміщення Палацу та площі 
навколо нього ПАТ «АЗОТ» 
вклав понад 52 мільйони 
гривень. Це один із багатьох 
соціальних проектів, які реа-
лізовує в місті наше підпри-
ємство, холдинг OSTCHEM 
та Group DF.

Тож нині «Дружба наро-
дів» зустрічає гостей вишу-
каним інтер’єром, комфортом 
та сучасним оснащенням сце-
ни. Діяльність Палацу, свято 
краси і таланту, яке бачать 
глядачі, забезпечує колектив 
обдарованих, відданих своїй 
справі ентузіастів. 

– Ми приділяємо значну 
увагу роботі з дітьми. Палац 
культури є на сьогодні осе-
редком духовного розвитку 
для понад 700 юних артистів, 
які займаються в наших твор-
чих колективах, – зазначила 

Галина Бурлака. – Для них 
створені всі умови: прекрас-
но оснащені зали для занять, 
костюмерні та гримерні. Тож 
не дивно, що наші колективи 
є переможцями численних 
престижних всеукраїнських 
та міжнародних конкурсів. 
За роки своєї роботи кожен 
творчий колектив Палацу 
культури випустив тисячі та-
лановитих вихованців, багато 
з яких стали відомими та за-
служеними діячами культури.

Підготувала
Наталія Бакалова


