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Обговорювали Колдоговір-2016

За словами комерційного директора підприємства Андрія 
Коваленка, щодоби «Азот» відвантажує споживачам понад 
2 тисячі тонн цих добрив. Розпочинається нині й сезон для 
збуту аміачної води. Щодо карбаміду та аміачної селітри, попит 
на них стабільно високий і утримуватиметься до квітня, тоді як 
КАС активно купуватимуть аж до кінця травня. 

У структурних підрозділах ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM вироб-
ничники підбили підсумки виконання Колективного договору за 
2015 рік, а також обговорили пропозиції до проекту Колдого-
вору на 2016 рік. Як резюмував голова профкому Василь Іванов, 
протягом року з боку адміністрації були виконані всі положення 
Колдоговору, який на підприємстві є своєрідним кодексом вироб-
ничої та соціальної політики. Наразі паритетна комісія розглядає 
пропозиції змін, подані колективами структурних підрозділів за 
підсумками зборів. Затвердження нового Колдоговору відбудеть-
ся під час конференції трудового колективу ПАТ «АЗОТ».

З початку березня біля ПАТ «АЗОТ» вибудовується черга 
автомашин з цистернами, які наповнюються карбамідо-аміач-
ною сумішшю (КАС) і прямують у різні регіони України. 

Азотівці 
підтримують
шкільну освіту

9
стор.

ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM продовжує спів-
працю з 10-ма школами міста, над якими 
взяв шефство три роки тому.
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ПАТ «АЗОТ» протягом 24 років здійснює очищення міських каналізаційних стоків. І хоча процес очищення не з де-
шевих, «Азот» за цю послугу із КП «Черкасиводоканал» раніше не брав і копійки. Натомість КП «Черкасиводоканал» ви-
ставляв тарифи для містян, з яких справно збирав гроші за послугу, що надавав «Азот». 

ІСТОРІЯ ОДНОГО БОРГУ. 
Хто заробляє на очищенні 
міських стоків?

Голова Правління ПАТ «АЗОТ» Віталій Скляров

У такий спосіб ПАТ «АЗОТ», 
по суті, утримував на своїх 
плечах комунальне підприєм-
ство «Водоканал» до тих пір,  
поки не прийшло розуміння, що 
кожна послуга має свою ціну, і 
якщо її не покривати «живими» 
грішми, то рано чи пізно вона 
може вилізти боком… Тож ПАТ 
«АЗОТ» добився в законодав-
чому порядку встановлення 
тарифів за свою послугу. І хоча  
«Водоканал» чинив спротив 
(воно й зрозуміло, отримувати 
гроші за послугу, яку не нада-
єш!), врешті-решт, погодився 
сплачувати кошти за очистку 
міських стоків його безпосе-
редньому виконавцю, тобто, 
«Азоту». Погодився, але ви-

конати в повному обсязі до-
говірні зобов’язання жодного 
разу так і не спромігся. Тим ча-
сом борги накопичувались. На 
сьогодні борг сягнув  більше  17 
мільйонів гривень. Небажання 
повертати кошти «Азоту» за 
очистку промислових та стіч-
них вод знову підняло на по-
верхню питання: хто насправ-
ді очищає стоки міста і хто на 
цьому заробляє кошти!? Ситуа-
цію коментує Голова Правління 
ПАТ «АЗОТ» Віталій Скляров:

– Нинішній тариф, за яким 
«Азот» очищає  стоки для КП 
«Черкасиводоканал» і який 
затверджений НКРЕ лише по-
криває наші затрати. Ми не 
планували і не плануємо отри-
мувати прибутки, але і не мо-
жемо наносити собі збитки, від 
яких потерпаємо, очищаючи 
міські стоки. Хоча були роки, 
коли ми надавали цю послугу 

взагалі безкоштовно. А у пері-
од  2000 – 2012 рр. наше під-
приємство очищувало стічні 
води за ціною, нижчою від со-
бівартості, знову ж таки, собі в 
збиток. Борг, про який сьогодні 
йде мова, утворився ще в  кінці  
2013-го та в 2014 роках і  на сьо-
годні складає понад 17 мільйонів 
гривень. Є рішення суду, від-
повідно до якого боржник мав 
би сплатити цю суму в певний 
термін. «Азот» неодноразово 
звертався з листами до місь-
кої влади та керівництва КП 
«Черкасиводоканал» з прохан-
ням погасити заборгованість 
(останній лист від 26 січня 
2016 року), однак відповідного 
реагування на них ми так і не 
отримали.

Тим часом керівник КП 
«Черкасиводоканал» замість 
того, щоб звернутися до ПАТ 
«АЗОТ» з пропозицією щодо 

пошуку шляхів вирішення пи-
тання заборгованості, вихо-
дить до преси з провокаційною 
заявою про те, що «вже днями 
підприємствам Черкас водо-
постачання може бути повніс-
тю припинене, а населенню 
– обмежене кількома година-
ми на добу», роблячи людей 

заручниками цієї ситуації та 
демонструючи свою неспро-
можність вести діалог і шукати 
прийнятні кроки для  вирішен-
ня нагальних питань. 

Наше підприємство було в 
подібній ситуації торік, коли 
нам відключили газ за борги 
і ми змушені були зупинити 
виробництво. Чотири місяці 
«Азот» перебував у простої, 
аж поки не було досягнуто до-
мовленостей та розроблено ме-
ханізм, за яким підприємство 
змогло поступово розраховува-
тися з боргами.  Натомість ще 
маємо й заборгованість «Водо-
каналу», через яку ми терпимо 
збитки та не можемо в повному 
обсязі реалізувати інвестиційні 
програми з модернізації свого 
цеху очищення промислових і 
стічних вод (ОПСВ), яка конче 
необхідна через значний обсяг 
та забрудненість міських сто-
ків широким спектром хіміч-
них речовин. З кожним роком 
якість стічних вод, які поступа-
ють на очищення з м. Черкаси 
погіршується. Ми отримуємо 
стоки з показниками, які значно 
перевищують нормативні. Таке 
навантаження цех ОПСВ ви-
тримав саме завдяки постійній 
модернізації обладнання. Стоки 
міста і підприємства очища-
ються настільки якісно, що за 
деякими параметрами вода, яку 
ми скидаємо після очищення, є 
кращою, ніж фонові показники 
самої річки. Однак апетити у 
«Черкасиводоканалу» ростуть  і 
на 2016 рік він пропонує збіль-
шити ці параметри забруднень 
замість того, щоб відслідкову-
вати джерела, з яких надходять 
стічні води з високою концент-
рацією хімічних домішок і зму-
шувати їх будувати локальні 
очисні споруди. Неодноразово 
«Азот» звертався до КП «Чер-
касиводоканал» з проханням 
вплинути на ситуацію, але у 
відповідь отримував листи з 

Мені не зрозуміла позиція, яку займає  КП «Черкасиводоканал» і керманичі міста 
щодо вирішення питання погашення боргу, який накопичився і продовжує накопичу-
ватися через так звану збиткову діяльність «Водоканалу». Вони більше місяця  деба-
тують з цього приводу  на сторінках інтернет-видань, скликають прес-конференції, 
апелюють до громадськості міста, вдаючись до різних  маніпуляцій, і жодного разу 
не звернулись до керівництва «Азоту», щоб запропонувати шляхи повернення боргу.

Згідно з розрахунками 
гранично допустимих ски-
дів (ГДС), цех ОПСВ має 
приймати на очистку амо-
ній сольовий з концент-
рацією 19,98 млг/л, азот 
амонійний – 15,54 млг/л, 
БСК5 – 150 млг/л, але у 
2015 році ці показники 
становили відповідно амо-
ній сольовий – 45 млг/л, 
азот амонійний – 35 млг/л, 
БСК5 – 200 млг/л.
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Очисні споруди ПАТ «АЗОТ» є найкращими в басейні Дніпра

Руїни колишніх міських очисних споруд, угроблених у 90-х роках недолугим господарюванням

наріканням на застарілі очисні 
споруди, в які нібито «Азот» не 
вкладає інвестиції. Знову голо-
слівні заяви і необґрунтовані 
звинувачення! До речі, при зат-
вердженні тарифу на очищення 
міських стічних вод для «Азоту», 
НКРЕ зобов’язала підприємство 
спрямовувати частину отрима-
них коштів саме на модернізацію 
ОПСВ. Є розроблений графік 
впровадження заходів. Тож, чим 
швидше будуть повернуті борги, 
тим швидше ми завершимо роз-
почату модернізацію. 

Вводячи в оману громад-
ськість і перекладаючи свою 
відповідальність на наші плечі, 
пан Овчаренко прозоро на-
тякає, мовляв, зрозумійте нас! 
Ми готові вас зрозуміти, якщо 
ви поясните людям просту річ: 
як ви умудрилися, починаючи з 
2014 року три рази підвищити 
тарифи для населення, підпри-
ємств і організацій міста за очи-
щення стічних каналізаційних 
вод, які насправді очищає ПАТ 
«АЗОТ», тоді як наш тариф за-
лишився на тому ж рівні!? До 
того ж «Азот» здійснює пов-
ний цикл очищення стоків, а 
це дуже складний і затратний 
процес, на відміну від прока-
чування міських стоків кана-
лізаційними колекторами до 
насосної станції, чим, власне, 
й займається «Водоканал». 
Тому при такій різниці у тарифах 
зрозуміти логіку керівника «Во-
доканалу» дуже важко! Ради-
мо вам не ховатися за плечима 
мешканців. Борги треба повер-
тати, пане Овчаренко! 

Уже з початку  цього року   
ПАТ «АЗОТ» надав послуги 
«Водоканалу» з очищення місь-
ких стоків на 5 мільйонів 164 
тисячі 973 гривні, з яких отри-
мав лише 830 тисяч 473 гривні, 
а решта? Тобто «Азот» і надалі 
продовжує, по суті, субсидува-

ти «Водоканал», який у свою 
чергу продовжує у повному об-
сязі отримувати гроші за нашу 
послугу (очищення стоків)  від 
населення, організацій і під-
приємств міста. Куди ж ідуть 
гроші громадян, до яких ви, 
пане Овчаренко, апелюєте, на-
магаючись перекласти борги 
очолюваного вами підприємства 
на їхні плечі? Ваше резюме: 
«…цей борг має сплатити не 
«Черкасиводоканал», а грома-
да», – є неперевершеним циніз-
мом, як і те, що, мовляв, «Азот» 
залишить місто без постачання 
води, бо заблокував рахунки 
«Водоконалу», знаючи, що такі 
дії не є в компетенції «Азоту».

Вкотре доводиться чути ще 
одну нісенітницю щодо пере-
дачі цеху ОПСВ в комунальну 
власність міста. Не буду вда-
ватися в деталі. Скажу лише, 
що цей об’єкт вимагає, з од-
ного боку, постійної та висо-
кої організаційної роботи, а з 
іншого – великих фінансових 
витрат. У мене запитання: чи 
зможе КП «Черкасиводоканал», 
якому хронічно, як ми бачимо, 
не вистачає коштів елементар-
но розраховуватися з боргами 
за надані йому послуги, ще й 
самостійно утримувати очисні 
споруди, які щорічно вимагають 
вкладення не одного десятка 
мільйонів гривень?! Враховую-
чи, що наше підприємство хі-

мічне, наявність такого об’єкту 
є стратегічно важливим з точки 
зору екологічної і економічної 
безпеки. Не важко спрогнозу-
вати наслідки, які можуть ви-
никнути у разі передачі його 
в руки непрофесійних людей. 
Особливо, якщо врахувати 
сумну долю міських очисних 
споруд. Хочу нагадати, що у КП 
«Черкасиводоканал» були власні 
очисні споруди, які працювали 
неефективно, і тому рішенням 
Черкаської міської ради №96 від 
24.03.1992 р. були виведені з екс-
плуатації, а стічні води міста пе-
редані для  очищення на біологіч-
ні очисні споруди ПАТ «АЗОТ». 
Цим же рішенням міська влада 
зобов’язала наше підприємство 
власним коштом ремонтувати 
напірні трубопроводи, по яких 
транспортуються виключно 
стічні води м. Черкаси (два тру-
бопроводи Ду 700 і один Ду 1000 
загальною довжиною 30 км). 
Ми не можемо допустити, щоб 
очисні споруди, на яких нині три-
мається очистка всіх стоків міста 
й підприємства, спіткала така ж 
доля. Ми не дозволимо «благо-
получно угробити» ОПСВ.

Для забезпечення ефектив-
ного функціонування ОПСВ 
«Азот» щорічно спрямовує понад 
50 мільйонів гривень. Чи в змо-
зі буде утримувати такий об’єкт 
місто, бюджет якого завжди трі-
щить по швах? Можна уявити, 
які тоді будуть тарифи і як вони 
спустошать і без того скудні га-
манці простих людей. 

Хотів би розчарувати й тих,  
хто думає, що взявши під свій 
контроль комплекс водоочи-
щення, можна заробляти, при-
міром, встановивши завищені 
тарифи для «Азоту» чи обкла-
даючи його «надуманими» 
штрафами. Повторюсь. Ми 
ніколи не ставили перед собою 
мету заробляти на очищенні 
міських стоків і не дозволимо 
комусь в такий спосіб заробля-
ти за рахунок «Азоту». 

Варто нагадати, а може  по-
яснити тим, хто не розуміє, що 
будівництво хімічного  підпри-
ємства було б неможливим без 
очисних споруд. З тим як бу-
дувалося і розширювалося ви-
робництво – розширювались 
і будувались очисні споруди. 
Тобто очисні споруди будува-
лись виключно для «Азоту» і 
лише обставини, в яких опи-
нилося місто, змусили нас тим-
часово взяти на себе функцію з 
очистки його стоків – допоки 
місто збудує свої власні очис-
ні… 

Дбаючи про економічну й 
екологічну безпеку в регіоні, ми 
готові й надалі утримувати й роз-
вивати цех ОПСВ, проводити 
необхідну модернізацію, впрова-
джувати нові технології очист-
ки, забезпечуючи його ефектив-
ну роботу. Ми також  живемо в 
місті Черкаси, доля якого нам 
не байдужа.

Записала 
Євдокія Мацокіна

«Азот» бере з «Водо-
каналу» за очистку стоків 
1,41 грн. за 1 м3 (з ПДВ). 
Тариф «Водоканалу» –  4,14 
грн. за 1 м3 (з ПДВ). Тобто 
вартість послуг ПАТ «АЗОТ» 
складає у його тарифі лише 
30%. Куди йдуть решта 70% 
різниці в тарифах? 
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GROUP DF ВИДІЛЯЄ 
ФІНАНСОВУ ДОПОМОГУ 
УКРАЇНСЬКИМ МІСТАМ

Підприємства холдингової компанії OSTCHEM, яка об’єднує підприємства азотної хімії Group DF Дмитра Фірташа, ви-
ділили на соціальні проекти та поліпшення умов праці співробітників у 2015 році більше 170 млн. грн.

Ключовими напрямками 
соціальних програм стали про-
екти підтримки регіональної 
соціальної інфраструктури, 
фінансування культурно-ма-
сових і спортивно-оздоровчих 
заходів для містян, а також 
проекти, спрямовані на підви-
щення якості освіти та медици-
ни в містах присутності підпри-
ємств холдингу OSTCHEM.

 Серед найбільш значущих 
ініціатив Черкаського «Азоту» 
– допомога 10 школам міста, 
будівництво декількох дитячих 
і спортивних майданчиків, під-
тримка міського Центру дитячої 
творчості, дитячих садків і про-
фільних професійно-технічних 
училищ, лікувальних установ, а 
також благоустрій міських тери-
торій. Крім того, «Азот» систе-
матично підтримує благодій-
ний фонд ветеранів.

ПАТ «Рівнеазот» у 2015 році 
надало допомогу 50 установам і 
організаціям Рівненської облас-
ті. Зокрема, підприємство про-

довжує підтримувати Палац 
культури і спорту, санаторій-
профілакторій, поліклініки 
та лікарні, навчальні заклади 

часовий простій, не припиняє 
фінансування соціальних про-
ектів. Значну частину коштів 
підприємство виділяє на під-
тримку роботи Палацу культу-
ри «Хімік», медико-санітарної 
частини, цехів громадського 
харчування і торгівлі. Зокре-
ма, у 2015 році було відремон-
товано дві їдальні, санато-
рій-профілакторій та дитячий 
оздоровчий табір, в якому від-
почивають діти працівників 
підприємства.

У 2015 році підприємства 
OSTCHEM виконали умови ко-
лективних договорів, в рамках 
яких значна частина ресурсів 
була спрямована   безпосеред-
ньо на поліпшення рівня життя 
виробничників. Підприємства 
продовжують надавати праців-
никам різну спеціальну допо-
могу та здійснювати виплати. 
Низка програм стосуються без-
посередньо поліпшення умов 
праці й безпеки виробництва. 
Крім того, підприємства, як і 
раніше, фінансують відпочинок 
і оздоровлення співробітни-
ків та їхніх дітей, підтримують 
спортивні заходи для персона-
лу, програми навчання і підви-
щення мотивації персоналу.

– Бізнес повністю виконав 
взяті на себе зобов’язання за 
соціальними програмами. До-
помагаючи містам, ми підви-
щуємо рівень життя не тільки 
своїх співробітників, але й 
жителів регіонів. Люди по-
винні мати можливість гідно 
жити і продуктивно працю-
вати, незважаючи на складну 
економічну ситуацію в країні. 
У наших планах – подальша 
підтримка наших працівників, 
жителів міст. Упевнений, під-
приємства повинні й надалі до-
помагати вирішувати соціальні 
завдання регіонів нашої при-
сутності, – прокоментував ге-
неральний директор OSTCHEM 
Олександр Халін. 

Джерело: dmitryfirtash.com

регіону, а також допомагає бу-
динкам дитячої творчості.

Сєвєродонецький «Азот», 
незважаючи на вимушений тим-

«ЗТМК» збільшив виробіток 
титану губчастого

ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», що входить до титанового бізнесу 
Group DF, у 2015 році збільшило виробництво основної продукції – губчастого титану  – 
на 7% з 7,2 до 7,7 тис. тонн. 

– У 2015 році бізнес-план 
з виробництва губчастого ти-
тану виконано. Незважаючи 
на погану кон’юнктуру сві-
тового ринку титану, підпри-
ємство продовжило вкладати 
гроші в основні фонди, щоб 
відповідати найжорсткішим 
вимогам глобальних спожи-
вачів титанової продукції. 
Безумовно, подією року стало 
проходження сертифікацій-
ного аудиту системи менедж-

менту якості за стандартом  
EN 9100:2009, що дасть мож-
ливість ЗТМК у майбутньому 
почати продавати свою про-
дукцію найбільшим світовим 
споживачам, – прокоментував 
директор ТОВ «ЗТМК» Воло-
димир Сівак. – Ми перейшли 
до реалізації наступного етапу 
Програми виходу на нові рин-
ки – проводимо спеціальну 
сертифікацію в окремих світо-
вих виробників. Наприклад, 

ми почали сертифікацію в од-
ного з найбільших китайських 
покупців, оскільки вважаємо 
Китай дуже перспективним 
для нас ринком.

На капітальні ремонти в 
2015 році комбінат виділив по-
над 35 млн. грн. Ремонти були 
спрямовані на підвищення 
надійності й ефективності об-
ладнання, поліпшення безпе-
ки виробництва.

Джерело: groupdf.com

З бюджету Черкаського «Азоту» на проекти корпоратив-
ної соціальної відповідальності було витрачено 70 млн. грн., 
ПАТ «Рівнеазот» виділило 45 млн. грн., «Сєвєродонецьке 
об’єднання «Азот» – 55 млн. грн.
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Всего с 2011 года в 
«МСП Ника-Тера» было ин-
вестировано 1,168 млрд. 
гривен. В 2015 году ин-
вестиции в терминал «Ни-
ка-Тера» составили 235,7 
млн. гривен.
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На ПАТ «Рівнеазот» пройшли 
планово-попереджувальні 
ремонти в основних цехах

ПАТ «Рівнеазот», яке входить до холдингу OSTCHEM (об’єднує підприємства азотної хімії 
Group DF), провело низку планово-попереджувальних ремонтів (ППР) обладнання в осно-
вних виробничих цехах. Зокрема, ремонтні служби підприємства провели роботи у цехах 
неконцентрованої азотної кислоти (НАК), складних мінеральних добрив (СМД) та Аміаку-2.

– Ми складаємо графік ви-
конання планово-попереджу-
вальних ремонтів у кожному 
підрозділі так, аби робота цеху 
і всього підприємства в цілому 
була максимально ефектив-
ною та продуктивною. Вчасно 
та якісно виконані поперед-
жувальні ремонти не лише за-

безпечують ефективну роботу 
агрегатів на максимальному 
навантаженні, а й дають змогу 
ще більше економити енер-
горесурси та сировину, – роз-
повідає Голова правління ПАТ 
«Рівнеазот» OSTCHEM Ми-
хайло Заблуда.

Джерело: azot.rv.ua

Робота із обслуговування 
технологічного обладнання 
проммайданчика  ПАТ «Рів-
неазот» OSTCHEM включає у 
себе проведення ППР та масш-
табні роботи у рамках літньої 
кампанії капітальних ремонтів. 
Головною метою цих ремонтів 
є забезпечення ефективної та 
продуктивної роботи обладнан-
ня у період між капітальними 
ремонтами.

Зокрема, в січні-лютому 
ремонтні служби «Рівнеазоту» 
провели планово-попереджу-
вальний ремонт агрегату з ви-
робництва неконцентрованої 
азотної кислоти УКЛ №3 (цех 
НАК), оновили четверту нит-
ку з виробництва вапняково-
аміачної селітри (цех СМД) та 
провели низку робіт на вироб-
ництві аміаку (цех Аміаку-2) з 
ремонту газового компресора 
та встановлення додаткового 
вугільного фільтру.

«Ника-тера» развивает 
портовую инфраструктуру

В 2016 году терминал «Ника-Тера» (ООО «МСП Ника-Тера»), входящий в Group DF, на-
правит 172 млн. грн на техническое перевооружение порта.

– Уже подписаны контрак-
ты на поставку техники. В част-
ности, речь идет о контрактах 
с такими поставщиками как 
Sennebogen и Konecranes. Тех-
ника приобретается в первую 
очередь для потребностей 
грузового района, специали-
зирующегося на перевалке на-
валочных грузов. Инвестиции 
увеличат уровень механизации 
грузовых работ и позволят в 
дальнейшем ввести в эксплуа-
тацию новый строящийся при-
чал. Мы должны быть готовы к 

увеличению грузооборота, по-
этому заблаговременно заку-
паем технику, которая позво-
ляет производить перегрузку 
грузов с большей производи-
тельностью, – сказал председа-
тель общества «МСП Ника-Те-
ра» Александр Гайду.

По словам руководителя 
порта, с компанией «Коне-
крейнс Украина» (входит в 
корпорацию Konecranes, Фин-
ляндия) подписан контракт на 
поставку до конца года двух 
портальных кранов «Марк-

36», грузоподъемностью 36 
тонн.  Также подписан договор 
с компанией «Универсал Сер-
вис Украина» (официальным 
дилером Sennebogen в Укра-
ине) на поставку мобильных 
грейферных перегружателей 
«Sennebogen 835». Перегружа-
тели будут использоваться для 
работы по схеме вагон-склад, 
а также для штабелирования 
грузов. По условиям договора, 
поставка перегружателей ожи-
дается в марте текущего года. 

Источник: nikatera.com

Северодонецк

– С поступлением об-
ращений от работников 
«Азота», касаемо качества 
бутилированной воды, мы  
проанализировали ситуа-
цию и пришли к выводу, что 
цех внешнего водоснабже-
ния способен удовлетворить 
потребности сотрудников в 
питьевой воде, которая по 
многим показателям лучше, 
нежели закупаемая со сто-
роны, – рассказал начальник 
цеха ВнВ Игорь Давыденко. 

Кроме того, разработан 
режим работы скважин, обе-
спечивающий выдачу воды с 
минимальной жесткостью, 
проводится замена старых 
труб на современные.

Источник: azot.lg.ua

«Азот» повысил 
качество 

питьевой воды
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КАДРОВІ ПРИЗНАЧЕННЯ

Павло Федорович Олексенко

ПАВЛО ОЛЕКСЕНКО – 
майстер на всі руки

Неперевершений майстер на всі руки – так говорять про свого колегу Павла 
Федоровича Олексенка працівники цеху ОПСВ. Професійна майстерність цієї 
людини безмежна. Немає такої роботи, яка була б непосильна для нього.

Павло Федорович – чудовий радіомай-
стер, талановитий автоелектрик, прекрас-
ний столяр, вмілий садівник, досвідчений 
рибалка… Перелік можна продовжувати, 
але варто один раз побачити у його дворі 
справжній витвір мистецтва – власноруч 
виготовлену альтанку, яка влітку оточе-
на буйним цвітінням троянд, і все стане 
зрозумілим. Він надзвичайно відповідаль-
ний і старанний працівник, добре знає свою 
справу, унікальний організатор і керівник. 
Особливими рисами його характеру є 
людяність, взаємодопомога. Коли керів-
ництво цеху доручає Павлу Федоровичу 
якесь виробниче завдання, то  впевнене, 
що він з ним впорається вчасно і якість 
виконаного буде досить високою. У ко-
лег та підлеглих їхній старший майстер 
КВПіА  користується великою повагою та 
авторитетом і є прикладом в усьому.

Щиро вітаємо Андрія Леонідовича Перехреста, Віктора Михайловича Олійниченка, Володимира Валентиновича Руденка, 
Олександра Олександровича Жмурка та Івана Васильовича Рудзеєва з призначенням. Зичимо професійних та особистих удач!

                                                                                    Відділ кадрів

У мальовничому селі Леськи, що на Чер-
кащині, пройшли дитинство і юність Павла 
Федоровича. Після школи він вступив до 
Миколаївського інституту  кораблебуду-
вання. Опанував спеціальність інжене-
ра-електрика і за направленням поїхав 
працювати в Зеленогорськ Татарської 
автономної республіки. На підприємстві 
«Ера» опановував перші секрети професії. 
Тут зустрів і свою кохану жінку Надію, з 
якою у 1976 році одружилися. У його тру-
довій книжці також зазначені Київ, Харків, 
завод «Ротор» у Черкасах. І нарешті стеж-
ки привели вмілого фахівця на Черкаський 
«Азот».

Надійною підтримкою в нелегких жит-
тєвих буднях є дружина Надія. Наснаги 
додають і дві доньки – Вероніка та Любов. 
Але найбільшою розрадою є онук, який 
просто обожнює свого дідуся. З ним вони 

часто їздять на риболовлю і ніколи не по-
вертаються без улову. 

2016-й рік для Павла Федоровича юві-
лейний у подвійних вимірах. 15 березня 
йому виповнюється 65 років, а згодом і 40 
років подружнього життя. 

Отож, вітаємо! З роси й води бажає-
мо світлої долі, здоров’я, щастя, достат-
ку та родинних гараздів!

Колектив цеху ОПСВ

Перехреста Андрія Леонідовича з 6 лютого 2016 року 
призначено Технічним директором.

Перехрест А.Л. 1976 року народження. Освіта вища. У 
1999 році закінчив Черкаський державний технологічний 
університет, спеціальність за дипломом «Технологія неорга-
нічних речовин», кваліфікація – спеціаліст хімічної техноло-
гії та інженерії. На Черкаський «Азот» прийшов у 1999 році. 
Працював у цеху М-2 апаратником, начальником зміни, 
заступником начальника цеху. Із жовтня 2009 року – на-
чальник цеху М-2, з квітня 2011-го – заступник Технічного 
директора з виробництва.

Рудзеєва Івана Васильовича 
з 23 лютого 2016 року призначено 
начальником цеху М-7.

Рудзеєв І.В. 1981 року народжен-
ня. Освіта вища. У 2005 році закінчив 
Черкаський державний технологічний 
університет, спеціальність за дипло-
мом  «Хімічна технологія неорганічних 
речовин», кваліфікація – магістр хіміч-
ної технології та інженерії. На Черкась-
кому «Азоті» працює з 2002 року в цеху 
А-5 апаратником конверсії, старшим 
апаратником, начальником зміни, ін-
женером-технологом.

Жмурка Олександра Олександ-
ровича з 17 лютого 2016 року приз-
начено начальником відділу марке-
тингу.

Жмурко О.О. 1986 року наро-
дження. Освіта вища. У 2008 році з 
відзнакою закінчив економічний фа-
культет Черкаського національного 
університету ім. Б.Хмельницького, 
спеціальність за дипломом «Менедж-
мент організацій».

На Черкаський «Азот» прийшов 
працювати у 2008 році маркетоло-
гом.

Олійниченка Віктора Михайловича з 6 лютого 2016 
року призначено заступником Технічного директора з ви-
робництва.

Олійниченко В.М. 1951 року народження. У 1973 році за-
кінчив Одеський політехнічний інститут за фахом «Інженер-
теплоенергетик». Трудову діяльність на Черкаському «Азоті» 
розпочав у 1980 році. Працював інженером-технологом, 
начальником дільниці на виробництві аміаку в цеху А-5, на-
чальником цехів А-5 і А-3. З грудня 2002 року – заступник 
технічного директора з виробництва, а з 2011 року – заступ-
ник Голови Правління ПАТ «АЗОТ», Технічний директор.

Руденка Володимира Валентино-
вича з 6 лютого 2016 року призначе-
но командиром воєнізованого газо-
рятувального загону.

Руденко В.В. 1970 року народжен-
ня. У 2000 році закінчив Черкаський 
кооперативний економіко-правовий 
коледж, спеціальність за дипломом 
«Правознавство», кваліфікація – юрист. 
Трудову діяльність на Черкаському 
«Азоті» розпочав у 1998 році. Працю-
вав у ВГРЗ бійцем-рятувальником, 
командиром пункту, командиром відді-
лення, заступником командира загону.



AAЗОТЗОТAAЗЗООТТ
ЧЧеркаськииеркаськии

№3, 15 БЕРЕЗНЯ 2016 РОКУ

соціальна сфера

7

Сьогодні Черкаський «Азот» – одне з тих підприємств, на яких тримається економіка країни. Його робота торік – це 
високоякісні мінеральні добрива для аграріїв, 156 мільйонів гривень єдиного соціального внеску, 4,6 мільйона гривень 
військового збору. Черкащани ж можуть оцінити значення підприємства за конкретними справами, результати яких вони 
бачать і відчувають, а надто на фоні результатів «господарської діяльності» міської влади.

На жаль, таких прикладів 
можна навести багато: це і жах-
ливий стан міських доріг, крім 
тих, за які відповідає «Азот», і 
«угроблені» комунальні очис-
ні споруди, які колись були у 
міста, через що підприємство 
з 1992 року змушене очища-
ти стоки міста силами свого 
цеху ОПСВ, і повне зубожіння 
черкаських шкіл, 10-ть з яких 
«Азот» узяв під шефство. Але чи 
не найпоказовішим у цьому пла-
ні є стан міських закладів куль-
тури, що надто помітно контр-
астують з Палацом культури 
«Дружба народів» Черкаського 
ПАТ «АЗОТ». Реконструкція 
цього закладу культури, про-
ведена підприємством у 2012 
році, вважається  найбільш 
масштабною в місті за остан-
ні 20 років. Протягом одного 
сезону тут було капітально від-
ремонтовано й облаштовано 
приміщення загальною площею 
20 000 м2 та 14 000 м2 прилеглої 
території. В цю реконструкцію 
підприємство вклало понад 52 
мільйони гривень. Оновлений 
палац став одним із найкращих 
концертних майданчиків кра-
їни, осередком культурного і 
духовного розвитку міста, а су-
часна площа біля нього з фон-

таном, ігровим та спортивним 
майданчиком – улюбленим 
місцем відпочинку черкащан.

А в якому стані на сьогодні 
міські комунальні заклади куль-
тури? Показовим у цьому плані 
є Черкаський академічний му-
зично-драматичний театр ім. 
Т.Г.Шевченка. Протягом пів-
століття єдиний в області театр 
жодного разу капітально не ре-
монтували. Щоправда, в 2007 
році було таки проведено мо-
дернізацію глядацької зали, а в 
рамках підготовки до 200-річчя 
з дня народження Кобзаря те-
атр планували капітально від-
ремонтувати. Держава обіцяла 
виділити 19 мільйонів гривень і 
навіть було розроблено проект 
першого етапу реконструкції, 
розпочато ремонт вестибюлів 
на другому і третьому поверсі, 
але коштів забракло і театр зу-
стрів ювілей Кобзаря з обдер-
тими стінами, дірками у стелі 
та старою сценою. 

Після пожежі, що сталася 
1 липня 2015 року, ситуація ста-
ла дедалі більше скидатися на 
безнадійну. Із 16,4 млн. грн., 
виділених Кабміном з держбю-
джету у грудні торік, освоєно 
лише півмільйона для вико-
нання проектних робіт. Решту 

було повернено до бюджету, 
оскільки освоїти ці кошти за 
кілька днів до Нового року було 
нереально. Нині йде мова про 
повторне виділення коштів. А 
тим часом театр без даху пере-
жив зиму із заметілями, мо-
розами, відлигами й дощами. 
Нині вартість його ремонту й 
реконструкції оцінюють у більш 
ніж 140 мільйонів гривень.

Коротко про інші великі 
об’єкти соціально-культурної 
сфери Черкас: кінотеатри «Зір-
ка» та «Романтик» перетворе-
ні на церкви, перший у місті 
широкоекранний кінотеатр 

«Дніпро» – на банк, пустує та 
потребує ремонту і колишній 
кінотеатр «Мир» (до 2012 року 
там працював колектив Будин-
ку культури імені І.Кулика), 
кінотеатр «Україна» – збитко-
вий, бо має застаріле облад-
нання і не ремонтовані примі-
щення. Останні роки йде мова 
щодо його продажу з аукціону.

Таке «господарювання» у 
місті практикується роками й на 
цьому фоні важко переоцінити 
значення для Черкас «Азоту» – 
підприємства, на якому трудять-
ся 4,5 тисячі черкащан. Вони, 
як і всі жителі міста, хочуть 
їздити нормальними дорога-
ми, на зручному транспорті, 
хочуть, щоб вчителі дбали про 
навчання і виховання їхніх ді-
тей, а не думали чим залатати 
дірку в стелі чи системі опа-
лення. Сьогодні «Азот» бере 
активну участь у житті міста, 
в тому числі й завдяки робо-
ті в міській раді працівників 
підприємства, які не словом, 
а ділом довели виборцям, що 
хочуть і можуть захищати їхні 
інтереси у міській раді, ви-
рішувати проблеми та робити 
життя в місті кращим і ком-
фортнішим.

Наталія Бакалова

Палац культури «Азоту» 
слугує черкащанам, 
А КОМУНАЛЬНІ ЗАКЛАДИ?

ПК «Дружба народів» ПАТ «АЗОТ» – візитівка міста Черкаси

Театр ім. Т.Г.Шевченка ніколи капітально не ремонтували, а після пожежі його стан є аварійним
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Відтепер утримання ургентних хворих у перший день перебування в стаціонарі відбуватиметься за рахунок міського 
бюджету. З відповідною пропозицією під час планування бюджету Черкас виступили депутати фракції ВО «Черкащани».

Невідкладних хворих
безкоштовно забезпечать 
НЕОБХІДНИМИ ЛІКАМИ

приймати миттєво і рятувати 
життя, всі фінансові питання 
повинні вирішуватися за ра-
хунок міського бюджету. Тому 
на сесії міської ради було ухва-
лено історичне рішення про 
збільшення видатків на галузь 

охорони здоров’я з урахуван-
ням цих потреб, – розповідає 
директор департаменту з якості 
ПАТ «АЗОТ», депутат міської 
ради, голова фракції ВО «Чер-
кащани» Іван Сухарьков.

З 1 березня необхідний 
комплекс медичних послуг аб-
солютно безкоштовно отриму-
ють всі пацієнти в невідкладних 
станах. Напередодні відпо-
відну угоду підписали головні 
лікарі п’яти закладів охорони 
здоров’я Черкас: КНП «Пер-
ша міська лікарня», КЗ «Третя 
міська лікарня швидкої медич-
ної допомоги», КЗ «Черкаська 
міська дитяча лікарня», КНП 
«Черкаська міська інфекційна 
лікарня» та КЗ «Черкаський 
міський пологовий будинок 
«Центр матері та дитини».

– Для забезпечення хворих 
ліками «на перший день» у 
бюджеті попередньо було за-

– Не повинні ургентні хворі  
або ж їхні рідні бігати зі спис-
ками медикаментів по аптеках. 
Яким би тяжким не був стан, 
якої складності операції не 
потребувала б людина, у пер-
ший день, коли рішення слід 

Мешканцям багатоповерхівок 
допомагають створювати ОСББ

Депутати міської ради від ПАТ «АЗОТ» допомагають жителям мікрорайонів уникнути в перспективі можливих кому-
нальних проблем, сприяючи їм у створенні об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Визначитися з порядком 
управління та утримання своїх 
багатоповерхівок черкащани 
повинні до 1 липня 2016 року. 
Якщо до цього часу вони не 
створять ОСББ або ж не обе-
руть собі управителя на за-
гальних зборах, управителем 
їхніх будинків залишаться 
нинішні СУБи. Вони, по суті, 
перетворяться на управляючі 
компанії, які надаватимуть 
той же спектр послуг. Єдине – 
можлива зміна тарифів.

– Ми не обов’язково поч-
немо платити менше за квар-
тиру, якщо створимо ОСББ, 

рік, яку вже погодив виконком. 
Тепер її мають розглянути де-
путати. На умовах співфінан-
сування такі будинки можуть 
отримати кошти з бюджету на 
встановлення ІТП, приладів 
обліку, модернізацію внут-
рішньобудинкових мереж і 
систем тощо. На ці потреби 
закладено 10,6 млн. грн. Вод-
ночас міська влада має намір 
збільшити ще й сам відсоток 
співфінансування. З бюджету 
покриватиметься не 50, а 70% 
вартості робіт, інші 30% – це 
власні кошти об’єднання.

Максим Батир

однак матимемо гарантовані 
умови – ліфт, що постійно 
працює, дах, який не тече і 
т.д. На сьогодні за моєї безпо-
середньої участі об’єднання 
співвласників вже створили 
мешканці будинку за адресою 
вулиця Новопречистенська, 1
(колишня вул. Сєдова). Не-
зважаючи на те, що Кабміном 
було ухвалено не одну поста-
нову про спрощення схеми 
формування ОСББ, створи-
ти перепони спробували чи-
новники на місцях. Проб-
лема виникла на етапі зняття 
будинку з балансу СУБу, який 

не хотів віддавати кермо влади 
жителям. Ситуація зрушила з 
місця після втручання міського 
голови і відповідного рішення 
виконкому, – зазначає голов-
ний електрик ПАТ «АЗОТ», де-
путат міськради Ігор Кривошеєв. 
– Нещодавно до мене зверну-
лися по допомогу мешканці ще 
чотирьох будинків за адреса-
ми вулиця Сергія Амброса, 40 
(колишня вул. Орджонікідзе), 
Різдвяна, 40, 42 та Волкова, 103.

Крім того, депутат наголо-
шує, що новостворені ОСББ 
стануть учасниками Програми 
підтримки ОСББ та ЖБК на цей 

Невідкладна допомога стане більш доступною

кладено 3,6 мільйона гривень. 
Однак пізніше департамент 
охорони здоров’я проаналі-
зував протоколи лікарень та 
кількість пацієнтів, яких що-
року обслуговують лікувальні 
заклади міста. Отримані ре-
зультати засвідчили, що цих 
коштів вистачить лише на три 
місяці. Тому на найближчій се-
сії міської ради депутати мають 
проголосувати за зміни до бю-
джету й додатково виділити 12 
мільйонів гривень, – зазначає 
Іван Сухарьков.

Крім того, депутатська група 
внесла до Програми соціально-
економічного розвитку пропо-
зицію про виділення 4 млн. грн. 
для закупівлі м’якого медично-
го інвентарю. Нарешті лікарні 
зможуть почати замінювати 
радянські матраци, ковдри, по-
душки і постіль.

Максим Батир
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Спеціальні спортивні футболки з логотипом школи та номерами гравців отримали від ПАТ «АЗОТ» юні спортсменки 
жіночої учнівської волейбольної команди підшефної підприємству Черкаської ЗОШ №4.

«АЗОТ» ПРИДБАВ 
ФОРМУ ДЛЯ УЧНІВСЬКОЇ 
ВОЛЕЙБОЛЬНОЇ КОМАНДИ

Нова форма стала пода-
рунком для дівчат, які здобули 
цього спортивного сезону дру-
ге місце в міських змаганнях з 
волейболу. Куратор школи від 
ПАТ «АЗОТ» Юрій Харламов 
привітав волейболісток з ваго-
мим результатом та вручив по-
дарунок від підприємства.

– Збірна з волейболу в шко-
лі створена давно. На сьогодні 
всі учасниці команди займа-
ються в тренера Тетяни Сах-
нюк-Баранової при ДЮСШ 
№1 й демонструють хороші 
результати на міських змаган-
нях, – розповідає вчитель фіз-
культури школи Марина Гречка. 
–  У нашої команди ніколи 
не було своєї форми, тому до 
стандартних шортів, вони вдя-
гали звичайні футболки і зако-
чували рукави, як це вимагає 
такий вид спорту.

Відтепер дівчата почувати-
муться справжньою спортив-
ною командою. Як розповів 
Юрій Харламов, футболки по-
шиті за індивідуальними мірка-
ми з натуральної тканини. На 

– Ми планували проводити 
в школі електротехнічні робо-
ти, тому на той момент, коли 
виникла ця ситуація, були 
вже закуплені автомати й ви-
микачі, – розповідає куратор 
ЗОШ №22 від ПАТ «АЗОТ», 
депутат Черкаської міської ради 
Максим Скорик. – Щоб лікві-
дувати наслідки замикання, 
довелося частково замінити 

проводку на четвертому по-
версі, з’єднувальні коробки, 
вимикачі та встановити авто-
мати на 9-ть ампер.

Роботи виконували електро-
механіки служби енергетика за-
лізничного цеху підприємства 
Євгеній Гаркавий (на фото) та 
Анатолій Андрієнко.

Наталія Бакалова,
фото Валерія Горохівського

кожну з них нанесено номер 
гравця та логотип школи. 

– Ми дуже вдячні нашим 
шефам за допомогу. Радує, що 
в такий непростий час нам є 
на кого покластися. Якщо нам 
куратор від «Азоту» пообіцяв, 
що підприємство допоможе, 
можна бути впевненим, що 
ще одне проблемне питання 
закрите, – зазначив директор 
школи Василь Сабадаш. 

Так, восени на прохання 
керівництва школи «Азот» до-
поміг з обрізкою дерев та виве-
зенням сміття.

Традиційно підприємство 
надає школі допомогу авто-
транспортом, сприяє в прове-
денні різних заходів. Розрахо-
вують тут на допомогу шефів і 
в проведенні літніх ремонтів. 

Наталія Бакалова,
фото автора

Школі №22 допомогли
відновити електропроводку

Через коротке замикання у підшефній ПАТ «АЗОТ» 
школі №22 згоріла електропроводка і кілька кабінетів на 
четвертому поверсі залишилися без електропостачання. 
Керівництво закладу звернулося по допомогу до шефів.

В.Сабадаш, М.Гречка та Ю.Харламов зі шкільною командою

Навчання

Лабораторний посуд для 
проведення хімічних дослідів 
надасть ПАТ «АЗОТ» кабіне-
там хімії десяти підшефних 
підприємству шкіл. 

– Я працюю вчителем хі-
мії з 2004 року і не пам’ятаю, 
щоб колись щось купувало-
ся, – зазначила вчитель хімії 
ЗОШ №10 Любов Рябчич. 
–  Скло недовговічне, тому з 
роками лабораторного посу-
ду ставало все менше, і коли 
«Азот» запропонував допо-
могу, ми дуже зраділи. Ра-
зом з учителями інших шкіл 
склали список того, що нам 
потрібно для проведення 
дослідів за програмою.

У цьому переліку різні 
види колб, циліндри, піпетки, 
бюретки, фільтруючі воронки, 
барботери. Загалом, більше 
трьох десятків найменувань. 
Інженер з підготовки вироб-
ництва центральної лаборато-
рії ПАТ «АЗОТ» Любов Пи-
липчук нині комплектує для 
шкіл набори посуду з того, 
що є в наявності й не вико-
ристовується лаборантами 
«Азоту».

– Для дітей дуже ціка-
во й пізнавально бачити на 
власні очі, як проходять хі-
мічні  реакції. Саме завдяки 
моїй вчительці хімії, я по-
любила цю науку і виріши-
ла пов’язати з нею життя, – 
зазначила Любов Василівна.

Як розповів директор де-
партаменту із соціальних пи-
тань ПАТ «АЗОТ» Костянтин 
Саленко, найближчим часом 
набори будуть укомплекто-
вані та відправлені в школи.

Наталія Бакалова

Оснащення 
кабінетів хімії
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Щорічно після православного свята Стрітення, коли зима стрічається з весною, учасники КЛБ «Ритм» відкривають 
черговий весняно-літній спортивний сезон.

Стартував весняно-літній
ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИЙ СЕЗОН

Стартував легкоатлетич-
ний пробіг від дитячого скверу 
«Казка» за маршрутом: вулиця 
Гагаріна – Пагорб Слави – те-
лецентр, протяжністю 7 і 13 
км. Вперше, за рекомендацією 
керівництва спорткомплек-
су, участь в цьому заході взяв 

економіст із фінансової роботи 
відділу бюджетування і контро-
лінгу ПАТ «АЗОТ» Дмитро Са-
муйлик, який полюбляє цей 
вид спорту. З групою ветеранів 
КЛБ «Ритм» він успішно подо-
лав 13-кілометрову дистанцію і 
надалі прийняв рішення бігати 

на середні й довгі дистанції, а 
в майбутньому навіть підкори-
ти марафонську відстань. І всі 
впевнені, що це йому вдасться, 
оскільки за його плечима тіль-
ки 30 років. 

Під час короткочасного 
відпочинку відбулося наго-
родження двох членів КЛБ 
«Ритм» з нагоди їхніх життєвих 
ювілеїв. Зокрема, кандидата 
в майстри спорту В’ячеслава 
Черненка, якому виповнилося 
65 років, та Дмитра Самуйлика, 
який нещодавно зустрів чудове 
30-ліття. За любов до спорту їм 
були вручені спортивні призи 
та поздоровчі листівки. На-
самкінець відбувся перегляд 
спортивних відеокасет і вкотре 
всі висловили щиру вдячність 
керівництву ПАТ «АЗОТ» та 
соціальній службі за допомогу 
й підтримку спортсменів-лю-
бителів.

 Іван Челомбітько,
 інструктор спорткомплексу

Команда ПАТ «АЗОТ» з міні-футболу ще раз довела свою майстерність, виборовши у 
лютому кубок Бізнес-ліги зимового чемпіонату області 2015–2016 років. Перед цим азо-
тівці стали кращими у вищій лізі цього чемпіонату.

«Азот» виборов кубок 
Бізнес-ліги з міні-футболу

У новий сезон КЛБ «Ритм» вступає в оновленому складі

Збірна команда «Азоту» з кубком Бізнес-ліги

У вищій та першій лізі цієї 
зими змагалися по 9-ть команд. 
Усі вони включилися в бо-
ротьбу за ще одну престижну 
відзнаку –  кубок Бізнес-ліги. 
У фінал кубку вийшли команди 
«Азоту» й «Епіцентру». У ре-
зультаті цікавої та напруженої 
гри суперники отримали ні-
чию з рахунком 4:4. І тільки 
після серії пенальті, під час 
якої вкотре продемонстрував 
свою майстерність голкіпер 
хіміків Нікіта Соколовський, 
вдалося визначити перемож-
ця. Володарем кубку зимової 
Бізнес-ліги стала команда Чер-
каського «Азоту».  

Власн. інформ.

Шашки

Вже стає традицією вша-
нування у лютому україн-
ською спільнотою річниці 
пам’яті Революції Гідності 
та її героїв – Небесної сот-
ні. Не були осторонь у ці дні 
й спортсмени-виробничники 
нашого підприємства, визна-
чаючи переможців і призе-
рів командної першості ПАТ 
«АЗОТ» з шашок. 

Командна 
першість

На участь у змаганнях  по-
дали заявки 7 команд. Остан-
ні роки кращі результати де-
монструвала збірна команда 
управління капітальних ре-
монтів на чолі з капітаном 
Олександром Буряком, який 
протягом турніру не програв 
жодної партії. Стабільно 
якісну гру демонстрував ве-
теран підрозділу ремонтни-
ків Іван Коєв та молодший 
колега переможців Ігор Го-
рішний. За збірною коман-
дою УКР – кубок переможців 
першості. На другому місці 
– команда цеху електропос-
тачання: Олександр Шкляр 
(капітан), Ярослав Бедерак 
та Дмитро Максименко. Тре-
тю сходинку виборола коман-
да господарського цеху: Юрій 
Усенко (капітан), Іван Че-
ломбітько та Іван Харченко. 

Іван Челомбітько
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Напередодні Міжнародного жіночого дня ПК «Дружба народів» наповнився чарівними 
посмішками, сміхом і теплими дитячими привітаннями. Грандіозна концертна програма 
«Мамо найдорожча, мамочко єдина, щирі побажання – від доні, від сина», яку підготували 
вихованці творчих колективів палацу, розчулила кожну маму й бабусю.

ПрАТ «Страхова компанія «Саламандра-Україна» співпрацює з ПАТ «АЗОТ» з травня 2011 року. За цей час вона заре-
комендувала себе як ефективний, стабільний та надійний партнер, який завжди своєчасно здійснює страхові виплати.

У більшості людей початок 
весни асоціюється саме з Між-
народним жіночим днем. Усі з 
радістю поспішають привітати 
мам, бабусь, сестер, дружин, 
колег з цим прекрасним святом. 
Хтось купує квіти і дорогі по-
дарунки, а хтось дарує немате-
ріальні дари, ділячись своїм та-
лантом. Саме такий подарунок 
протягом кількох місяців го-
тували для жінок юні артисти 
Палацу культури, відшліфову-
ючи кожне слово й ноту, кожне 
па і гімнастичний елемент.

По-справжньому насичену та 
яскраву програму підготували 
народний шоу -балет «Каприз», 
вокальна студія «Беліссімо», 
ансамбль спортивного танцю 
«Натхнення» та зразковий ан-
самбль танцю «Дружба». На 
сцені засяяли і найменші та-
ланти, і вже більш досвідчені 
виконавці, майстерність яких 

Тому все більше працівни-
ків «Азоту» користуються по-
слугами саме цієї страхової 
компанії, яка до того ж надає 
азотівцям суттєві знижки, пе-
редбачені договором, укла-
деним між підприємством та 
ПрАТ «Страхова компанія 
«Саламандра-Україна». 

Ті співробітники, які оформ-
лять хоча б один договір страху-
вання до 31.05.2016 р, візьмуть 
участь у розіграші грошового 
призу від СК «Саламандра-
Україна». Ця акція приурочена 
до Дня хіміка і проводиться 
четвертий рік поспіль. 

Ще одна гаряча новина! 
Клієнти  «Саламандра-Укра-
їна» при оформленні «Авто-

цивілки» за мінімальними 
тарифами, відповідно до за-
конодавства, отримують до-
даткове страхове покриття вже 
на свій автомобіль на суму до 
100 000 грн. У випадках, якщо 
ДТП трапляється без вини 
водія, клієнти отримують ви-

плату від СК «Саламандра-
Україна», не звертаючись до 
страхової компанії винуватця. 
Така практика врегулювання 
діє у багатьох європейських 
країнах. Клієнти СК «Сала-
мандра-Україна» вже давно 
оцінили цей сервіс. 

СК «Саламандра-Україна» – єдина компанія в Україні, 
де терміни виплати встановлені з дати настання страхового 

випадку а не з моменту збору всього пакету документів

неодноразово визнавало про-
фесійне журі на різноманітних 
всеукраїнських і міжнародних 
фестивалях. Виступи вражали 
своєю масовістю, різнобарв’ям 
костюмів, неперевершеним і 
щирим виконанням. Кожного 

разу зал вибухав бурхливими 
оплесками. Від зустрічі з пре-
красним світом дитячої твор-
чості глядачі отримали море 
позитивних емоцій, вражень, 
енергії та натхнення.

Максим Батир

Юні артисти привітали 
матусь зі святом весни

Вигідні умови страхування
від СК «Саламандра-Україна»

Ветерани

У Благодійному фонді 
«Азот» за участі директора 
департаменту з соціальних 
питань Костянтина Саленка 
та начальника відділу мар-
кетингу Олександра Жмурка 
відбулося урочисте відкриття 
клубу книголюбів. 

Книжковий фонд на-
повнювали самі ветерани. 
Сьогодні він налічує понад 
600 різножанрових книг. 
Найбільше книг принесли по-
дружжя Юрія та Ганни Во-
робйових, Неллі та Анатолія 
Телегіних, рідні Георгія Туляє-
ва, ветеран праці Емілія Міх-
но та Анфіса Гавриш.

– Користуватися послу-
гами бібліотеки можуть не 
тільки ветерани праці, але й 
усі працівники «Азоту». Для 
цього достатньо буде пере-
пустки, – розповідає голо-
вний бухгалтер БФ «Азот» 
Тетяна Глазкова. – Також 
всі охочі можуть поділитися 
своєю літературою. 

Максим Батир

Хіміки 
започаткували 

клуб книголюбів

Також з 19.02.2016 року під-
вищено розміри виплат за до-
говорами ОСЦПВ до 100 000 
грн. за шкоду заподіяну майну 
третіх осіб і 200 000 грн. за шко-
ду заподіяну життю/здоров’ю 
третіх осіб. Для клієнтів СК 
«Саламандра-Україна» ці змі-
ни не будуть тягнути за собою 
зміну страхових платежів! По-
ліс можна оформити прямо на 
сайті www.salamandra.ua.

Цілодобовий безкоштовний 
Контакт-центр:  0 (800) 501-644 
або 209 з мобільного.

Інна Каліберда – тел. 
(067) 946-22-02; Марина Шам-
рай – тел. (067) 474-61-43.

Відділення в м. Черкаси:  вул. 
Пастерівська, буд.20, оф.2.

20 років  успішної роботи на страховому ринку України
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Пошив ще одного виду продукції – комплектів постільної білизни – розпочав нещодавно ДП «Хімік». Нині підприємство 
пропонує для реалізації полуторні, двоспальні комплекти та комплекти «Євростандарт», розраховані на широкі ліжка. 

– У своїй роботі ми використовуємо 
тільки високоякісні бавовняні тканини, 
спеціально розраховані на пошиття пос-
тільної білизни – бязь та поплін. Вони 
міцні, гігієнічні, не линяють, не  вигора-
ють, – розповідає директор ДП «Хімік» 
Владислав Кашин. – Ми підібрали най-
більш ходові розміри комплектів, а якщо 
буде достатньо замовлень, зможемо також 
розширити палітру кольорів та візерунків. 

Порадує споживачів і вартість комплек-
тів, пошитих в ДП «Хімік», адже вона ниж-
ча від середньої на ринку. Крім постільної 
білизни, тут налагодили пошив кухонних 
скатертин, серветок та полотенець.  

Нагадаємо, що дочірнє підприємство 
«Хімік» шиє для працівників «Азоту» спе-
цодяг: халати, комбінезони, ватяні куртки 
й штани, рукавиці тощо. У виробництві 
тут суворо дотримуються держстандартів. 

Як розповіла заступник директора ДП 
«Хімік» Майя Луніна, всі швачки підпри-
ємства – універсальні й досвідчені, тому 
можливо в майбутньому асортимент про-
дукції ДП буде ще розширюватися. 

Наталія Бакалова, фото автора

ЯКІСНА ТА НЕДОРОГА 
ПОСТІЛЬНА БІЛИЗНА ВІД 
КРАВЧИНЬ ДП «ХІМІК» 

Розміри та вартість комплектів 
постільної білизни: 

Полуторний – 410 грн.
підковдра – 215х145 см
простирадло – 215х145 см
наволочка – (2 шт.) 50х70 см
Двоспальний – 520 грн.
підковдра – 215х180 см
простирадло – 215х200 см
наволочка – (2 шт.) 50х70 см
Євростандарт – 560 грн.
підковдра – 220х200 см
простирадло – 220х240 см
наволочка – (2 шт.) 50х70 см

Білизна для кухні 

Набір – скатертина (150х110 см), 
4 серветки (28х28 см) – 115 грн.
Полотенце (40х74 см) – 18,5 грн. 
Прихватки (2 шт.) 18х18 см – 12 грн.

Замовлення: т. 39-27-84, 39-21-92.

Реклама
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Сьогодні медицина йде вперед семимильними кроками, проте хворих все одно стає більше. Люди з хронічними за-
хворюваннями поки що залишаються заручниками різних препаратів. Чи можливо уникнути такої залежності?

Один із основних факторів 
на шляху до успіху – правильне 
харчування. Щоправда, не всі 
знають і розуміють, яким воно 
повинно бути. Наші найбільш 
поширені помилки – ми пере-
їдаємо, рідко харчуємося (2-3 
рази на день), пересолюємо їжу, 
використовуємо пересмажені і 
трансгенні жири, їмо багато ра-
фінованого цукру.

Навички харчування варто 
прищеплювати з дитинства. 
Якщо дітям не солити їжу, 
вони зможуть відчути її на-

туральний смак. Їм не хотіти-
меться підсолювати її. Потім, 
у 50-60 років, як мінімум їм не 
заважатиме нормально жити 
гіпертонічна хвороба чи якісь 
інші захворювання.

У середньому люди з’їдають 
на 30% більше солоної і солодкої 
їжі, ніж потрібно для того, щоб 
насититися. Ще 200 років тому 
людина вживала лише 5-6 кг
цукру на рік, сьогодні – 60-70 кг,
при цьому катастрофічно зни-
жується споживання харчових 
волокон та клітковини.

Крім того, навіть людей із 
доволі стійкою психікою може 
спокусити різноманіття здоб-
них виробів у нашій культурі. 
Небезпека криється в тому, що 
вони мають високий глікеміч-
ний індекс (показник впливу 
продуктів харчування після їх 
вживання на рівень глюкози в 
крові, – ред.). Чим він вищий, 
тим швидше продукт перетво-
рюється на глюкозу і відкла-
дається в жир. Також вироби з 
борошна, особливо ті, що ми 
купуємо в магазинах, містять 
трансгенні жири.

Щоб уникнути згубного 
впливу їжі на наш організм, ра-
ціон мають складати продукти 
максимально наближені до на-
туральних. Готувати краще на 
пару або запікати в духовці. 
Харчуватися необхідно 5-6 разів 
на день невеликими порціями, 
аби забезпечити організму на-
лежний рівень обміну речовин. 
Рафінований цукор бажано 
взагалі не вживати. Його варто 
замінити натуральними про-

Зокрема, він зазначив, що 
в області впродовж минулого 
року забезпечено оперативне 
реагування на 5 надзвичайних 
ситуацій, на території Чер-
каської області  зареєстровано 
1254 пожежі, матеріальні втра-
ти, завдані пожежами склали 
358 млн. 431 тис. грн., внаслі-
док пожеж загинула 61 особа, з 
них 4 дитини. 

Матеріальні втрати від по-
жеж, порівняно з 2014 роком, 
збільшились на 189,3% і скла-
ли 358 млн. 431 тис. грн., з них 
прямі матеріальні збитки ста-
новлять 137 млн. 220 тис. грн., 
побічні – 221 млн. 211 тис. грн. 

За статистикою від необе-
режного поводження з вогнем 
на території області виникло 
510 пожеж, від порушення 

правил пожежної безпеки під 
час облаштування та експлу-
атації електроустановок – 336 
пожеж, від порушення правил 
пожежної безпеки під час об-
лаштування та експлуатації   
печей – 190 пожеж, від пусто-
щів дітей з вогнем – 29 пожеж.

Особливістю минулого року 
стало зменшення випадків заги-
белі людей на водних об’єктах: 
загинуло 47 осіб, врятовано 44, 
що на 26 відсотків менше, ніж у 
2014 році (загинуло 64, врятова-
но 13 осіб). Це свідчить про те, 
що рятувальниками ведеться 
роз’яснювальна робота серед 
населення про обережне пово-

дження на воді під час зимової 
риболовлі та правила пересу-
вання людей по кризі. Також 
на території області у 2015 році 
виявлено та знешкоджено 4014 
вибухонебезпечних предметів, 
порівняно з 533 у 2014 році. 

Варто ще більше уваги при-
діляти виконанню елементар-
них правил пожежної безпеки. 
Пояснювати дітям про небезпе-
ку пустощів із вогнем, не зали-
шати сірники та запальнички в 
легкодоступних для них місцях. 
Саме через ці причини гине най-
більше дітей під час пожеж.

За матеріалами УДСНС
в Черкаській області

дуктами, що містять глюкозу: 
каші, фрукти і т.д. Замість со-
ків слід вживати цілісні фрук-
ти й овочі, адже вони містять 
клітковину, необхідну для по-
вноцінного травлення та за-
своєння їжі.

Якщо вчасно проаналізува-
ти свої звички, споживання на-
туральної та правильно приго-
товленої їжі допоможе зберегти 
здоров’я.

Тетяна Яцун, дієтолог

Відбулася підсумкова нарада за участю представників обласної та районної влад, керівників постійних комісій з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якій обговорювалася робота Черкаської територі-
альної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій у 2015 році. Про стан реалізації 
державної політики у сфері цивільного захисту населення доповів начальник Управління ДСНС генерал-майор служби 
цивільного захисту Віктор Гвоздь. 

АНАЛІЗ СТАНУ ПОЖЕЖ ЗА 2015 РІК

Ми їмо для того, щоб жити, а не живемо заради того, 
щоб їсти. Коли нам сумно, самотньо, коли ми відчуваємо 
негативні емоції, ми намагаємося відволіктися за допо-
могою їжі. Як наслідок, маємо зайву вагу, незадоволе-
ність собою і проблеми зі здоров’ям.

Якщо ми починаємо правильно харчуватися, нам вод-
ночас потрібно навчитися ще й розслаблятися, дослухати-
ся до себе, своїх потреб і бажань. Звісно, почати правиль-
но харчуватися не так і легко, та головне – мати терпіння 
й бажання. 

Юлія Опалюк, психолог
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Народилися такі особистості: 
Джон Сноу – англійський лікар, який першим застосував ефір під час операції; 

Пауль Гайзе – німецький письменник, Нобелівський лауреат 1910 р. («Діти століття», 
«У раю»); Еміль Берінг – німецький бактеріолог, розробник протиправцевої сироватки, 
перший Нобелівський лауреат у галузі медицини;  Григорій Нестор – український чо-
ловік, визнаний найстаршою людиною в світі (1891 – 2007); Єжи Гофман – польський 
кінорежисер і сценарист («Потоп», «Вогнем і мечем», «Знахар»); Сергій Кушнірюк – 
український гандболіст, олімпійський чемпіон 1976 р., тренер;  Алан Лаверн Бін – ко-
лишній астронавт НАСА, четверта людина, що ступила на поверхню місяця (1972 р.).

* Всесвітній день захисту прав споживача. Відзначається в річницю виступу 
президента США Джона Ф.Кеннеді в Конгресі в 1962 році. Були сформовані чоти-
ри головних права споживача: право на безпеку, право на інформацію, право на 
вибір і право бути почутим.

Цей день в історії позначений такими подіями: 
1890 рік. Оноре де Бальзак побрався з красунею Евеліною Ганською у містечку 

Бердичів Житомирської області в костьолі Святої Варвари.
1892 рік. Засновано англійський футбольний клуб «Ліверпуль».
1927 рік. Почалося будівництво Дніпрогесу.
1936 рік. Австрієць Бубі Брандл першим у світі стрибнув на лижах із трампліна за 

позначку 100 метрів.
1996 рік. Південноафриканський стрибун із жердиною Оккерт Бритс став другою 

в історії людиною після Сергія Бубки, яка стрибнула вище 6 метрів.
1998 рік. В Іспанії сформовано найбільший у світі оркестр барабанщиків – із 1700 

музикантів.
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

БЕРЕЗНЯ
Оголошення

Щира подяка

Дирекція обласної благодійної орга-
нізації учасників війни, ветеранів праці 
та пенсіонерів «Азоту» повідомляє про 
те, що в наявності є вільні земельні ді-
лянки, які орендуються в міській раді 
під городи для вирощування овочевих 
культур пенсіонерами «Азоту» та їхніми 
сім’ями у 2016 році.

Хто бажає користуватися городами, 
для консультації звертайтеся за телефо-
нами: 72-64-19 або (063) 284-00-93.

                                                     Дирекція

Висловлюю щиру вдячність керів-
ництву ПАТ «АЗОТ», профспілковому 
комітету, рідному колективу цеху К-3, 
всім небайдужим азотівцям, які надали 
мені моральну і матеріальну підтримку 
у важкий період мого життя. Я ніколи 
цього не забуду.

Бажаю всім міцного здоров’я, благо-
получчя вам і вашим родинам.

З повагою, 
колишній майстер зміни цеху К-3

                                                            П.М.Кашнер  Іменини в Богдана, Арсена та Йосипа

До відома
городників

Спасибі за підтримку
та розуміння

ЦИГАНСЬКИЙ БАРОН – субота (о 17 год.) 
(Опера Йоганна Штрауса). В приміщенні філармонії
МІСТО НА «Ч» – середа (о 18 год. 30 хв.)
(Експериментальна вистава Наталії Ворожбит) 
THE  БІЛОХАЛАТНІСТЬ – четвер (о 18 год. 30 хв.)
(Музична арт-рок вистава Тетяни Киценко) 
КАЙДАШЕВА СІМ’Я – неділя (о 17 год.)
(Трагікомедія на 3 дії). В приміщенні філармонії
БОЇНГ-БОЇНГ– середа (о 18 год. 30 хв.)
(Комедійна фантазія Марка Камолетті)
ТЕВ’Є-МОЛОЧНИК – четвер (о 18 год. 30 хв.)
(П’єса на 2 дії). В приміщенні філармонії
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ТРОЄ ПОРОСЯТ
(Музична казка О.Кузьмина) 
КІТ У ЧОБОТЯХ
(У приміщенні філармонії)
ВСІ МИШІ ЛЮБЛЯТЬ СИР
(У приміщенні філармонії)
БАРВІНОК-ГЕРОЙ
(електро-мюзикл Б.Чалого)
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Вистави проходять у 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 квітні 2016 року СІЛЬВА – субота (о 17 год.)
(Оперета на 3 дії). В приміщенні філармонії
МІЗАНТРОП – неділя (о 17 год.)
(Маніакальна комедія). В приміщенні філармонії
МАРТИН БОРУЛЯ – середа (о 18 год. 30 хв.)
(Комедія на 2 дії Івана Карпенка-Карого) 
ЗА ДВОМА ЗАЙЦЯМИ – четвер(о 18 год. 30 хв.)
(Комедія на 2 дії Михайла Старицького) 
ДУЖЕ ПРОСТА ІСТОРІЯ – четвер (о 18 год. 30 хв.)
(Притча Марії Ладо)
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Нещодавно золотий ювілей життя відзначав начальник дільниці автома-
тизованої системи керування технологічним процесом (АСКТП) управління 
виробництва капролактаму  ПАТ «АЗОТ» Олександр Георгійович БІЛАШЕНКО.

вітання
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ВІТАЄМО!

ОСТАШКІНА Олександра Олександро-
вича – апаратника підготовки сировини 
цеху К-1 із 65-річчям.

КРАЙНІЧЕНКА Сергія Петровича – ма-
неврового диспетчера залізничного цеху 
із 45-річчям.

ШЕПЕЛЕНКА Василя Станіславовича – 
слюсаря-ремонтника цеху М-6 із 35-річ-
чям.

КИРИСЮК Ірину Юріївну – машиніс-
та фасувально-пакувальних машин цеху 
М-9 із 50-річчям.

БІЛЯЄВУ Ольгу Олексіївну – апарат-
ника підготовки сировини цеху М-7 із 
45-річчям.

БІЛАШЕНКА Олександра Георгійовича 
– начальника дільниці АСКТП управлін-
ня виробництва капролактаму із 50-річ-
чям.

ЧИРВУ Дмитра В’ячеславовича – апа-
ратника гранулювання цеху М-6 із 25-річ-
чям.

ДОРОШЕНКО Валентину Миколаївну 
– прибиральницю службових приміщень 
цеху М-9 із 45-річчям.

ВОЛОЩУКА Олександра Валерійови-
ча – апаратника окислення цеху К-4 із 
40-річчям.

БОНДАРЯ Василя Володимировича – 
слюсаря-ремонтника цеху М-6 із 50-річ-
чям.

СКОЦА Валентина Володимировича – 
механіка цеху К-2 із 55-річчям.

МАЛЬЦЕВА Юрія Васильовича – апа-
ратника підготовки сировини цеху К-6 із 
45-річчям.

МАРУНИКА Сергія Олександровича – 
апаратника цеху К-2 із 35-річчям (зараз 
перебуває в зоні АТО).

НАПХАНЕНКА Андрія Григоровича – 
заступника головного механіка із 60-річ-
чям. (Вітання від друзів сім’ї).

ВАСИЛЕНКО Ганну Володимирівну – 
регенераторника відпрацьованого масла 
цеху централізованого ремонту із 55-річ-
чям.

СЧАСТЛИВЦЯ Сергія Петровича – слю-
саря-ремонтника управління капітальних 
ремонтів із 50-річчям. 

КАЛІНІНУ Тетяну Павлівну – інженера 
з транспорту залізничного цеху, голову 
цехового комітету із 50-річчям.

ГЛИЗЬ Віктора Григоровича – вулка-
нізаторника автотранспортного цеху із 
35-річчям. 

ІВАНОВА Сергія Олександровича – на-
чальника відділення цеху М-9 із 55-річ-
чям.

БОНДАРЕНКА Володимира Миколайо-
вича – електрослюсаря управління капі-
тальних ремонтів із 50-річчям.

ІВАНОВУ Ніну Леонідівну – апаратника 
хімводоочищення цеху ХВО із 45-річчям.

ЧЕРНЕГУ Олену Федорівну – лаборанта 
хімічного аналізу централізованого відді-
лу технічного контролю із 50-річчям.

ДЕРКАЧА Руслана Вікторовича – апа-
ратника конверсії цеху А-3 із 40-річчям.

ШОСТА Віктора Миколайовича – водія 
автотранспортного цеху із 35-річчям.

ЧИГИРИКА Анатолія Івановича – за-
ступника начальника цеху К-1 із 50-річ-
чям.

ВОВЧЕНКА Віктора Миколайовича – 
докера-механізатора цеху М-9 із 35-річ-
чям.

ШТЕФАНА Анатолія Васильовича – 
слюсаря-ремонтника цеху централізова-
ного ремонту із 65-річчям.

СТАРЧЕУСА Валентина Устиновича – 
слюсаря КВПіА цеху КВПіА із 65-річчям. 

КАШНЕР Людмилу Вікторівну – маши-
ніста компресорних установок цеху К-3 із 
55-річчям.

НЕЗДОЛІЯ Миколу Васильовича – 
електрозварника цеху К-9 із 50-річчям.

ТОПЧІЙ Тетяну Володимирівну – апа-
ратника перегонки цеху К-4 із 25-річчям. 
(Тимчасово переведена в ЦГД).

ШНУРА Володимира Петровича – трак-
ториста автотранспортного цеху із 55-річ-
чям.

ГОНЧАРА Олександра Анатолійовича – 
старшого майстра центральної лаборато-
рії із 65-річчям.

КЛЮЧКА Василя Олександровича – 
апаратника конверсії цеху А-3 із 30-річ-
чям.

ЛИСЕНКА Олександра Володимировича 
– старшого майстра ремонтно-механіч-
ного цеху із 40-річчям.

ШЕПІЛЯ Олександра Олексійовича – 
електромонтера цеху електропостачання 
із 50-річчям.

БУГАЄНКА Сергія Сергійовича – маши-
ніста РУМ цеху К-7 із 35-річчям.

З ювілеєм!

Визначні ювілеї працівників «Азоту»

Олександр Георгійович Білашенко – 
корінний черкащанин. Відразу після за-
кінчення технікуму електрифікації та 
сільського будівництва (нині політех-
нічний технікум) з дипломом техніка-
електрика пішов працювати на НВО 
«Ротор». За сім років трудової діяльності 
встиг без відриву від виробництва закін-

чити заочне відділення ЧДТУ, здобувши 
фах приладобудівника.

У жовтні 1992 року прийшов на Чер-
каський «Азот». Спочатку влаштувався 
слюсарем КВПіА в цех К-3, а в 1994-му 
перейшов на дільницю АСКТП, яка ство-
рювалася в цеху К-5. У 2003 – 2005 роках 
брав активну участь у модернізації сис-
теми АСКТП в цехах К-1, К-4 та К-5. 
Відмінне знання справи та висока вико-
навська дисципліна сприяли професій-
ному росту Олександра Георгійовича. З 
2005 року він провідний інженер-електро-
нік дільниці АСКТП виробництва капро-
лактаму, а з липня 2013-го – начальник 
дільниці АСКТП.

У продовження чудового золоторіччя 
прийміть, шановний Олександре Георгі-
йовичу, щиросердні поздоровлення та по-
бажання добра, щастя, здоров’я, успіхів 
та здійснення мрій. Хай Ваша життєва 
доля завжди буде світлою і щедрою!

Колектив управління 
виробництва капролактаму

Бажаємо вам завжди бути в хорошому настрої, вірити в свої сили, прагнути до 
втілення мрій у реальність. Хай вас оточують надійні друзі, не зраджує здоров’я 
і щодня посміхається удача!

Хай щедрою і світлою 
буде життєва доля!
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Свято Масляної в кращих слов’янських традиціях із солом’яним опудалом, млинцями, варениками та 
забавами пройшло 13 березня в мікрорайоні «Дніпровський» за сприяння Черкаського ПАТ «АЗОТ».

МАСЛЯНА ВІД ХІМІКІВ 
для жителів мікрорайону 
«Дніпровський»

Незважаючи на дощову погоду, 
провести зиму прийшло досить багато 
черкащан. Діти й дорослі із задоволен-
ням фотографувалися з симпатичним 
символом зими, скуплялися на ярмарку 
та слухали народних пісень у виконанні 
хору ветеранів ПАТ «АЗОТ» і колекти-
ву «Дніпряночка» комітету самооргані-
зації населення мікрорайону.

– Свято Масляної ми проводимо 
вперше, але відтепер відзначатимемо 
його постійно. Вже кілька років поспіль 
у вересні-жовтні тут проходить ярмарок 
«Дари осені». Поступово ми розширю-
ватимемо традиції мікрорайону, які нас 
ще більше об’єднуватимуть, – підкрес-
лив директор департаменту з якості 
ПАТ «АЗОТ», депутат міської ради 
Іван Сухарьков.

З кожним разом до культурно-масо-
вих заходів, що проводяться в мікрора-
йоні, долучається все більше його жите-
лів.

– Як добре, що я не залишилася вдо-
ма, а разом з сусідами прийшла на свя-
то. Дуже цікава програма, – ділиться 
враженнями черкащанка Тетяна Сте-
панівна. – Весело і старшому, і молод-
шому поколінню, адже багато хто прий-
шов з дітками або ж внуками.

Серед учасників свята було чима-
ло волонтерів, які надають допомогу 
армії. Їхній внесок у загальну справу 

оборони держави відзначив подяками 
Голова Правління ПАТ «АЗОТ» Віталій 
Скляров.

– Колектив нашого підприємства мит-
тєво відреагував на початок антитерорис-
тичної операції на Сході, організувавши 
волонтерський рух, – зазначив Віталій 
Скляров. – Тільки силами працівників 
на сьогодні зібрано близько 800 тисяч 
гривень. Ці кошти спрямовуються для 
надання допомоги бійцям. А ще мені 
вдвічі приємніше, що ініціативна група 
«Азоту» постійно співпрацює з активіста-
ми мікрорайону, примножуючи кількість 
добрих справ на благо нашої країни.

Максим Батир, Наталія Бакалова


