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Зі святом доблесті, героїзму
та любові до рідної України!

Читайте в номері

ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM
урочисто передав місту 
15 тролейбусів

У першому кварталі 2016 
року збільшилися обсяги 
реалізації рідких добрив

Студенти «Київського 
політехнічного інституту» 
побували на «Азоті»

Хіміки взяли участь 
у прибиранні міста
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Щиро вітаю вас з Днем Перемоги!

.

Сердечно вітаємо вас і ваші родини 
з 71-ю річницею Перемоги. 

Низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю 
загиблих фронтовиків, віддаємо данину поваги і 

шани визволителям рідної землі – 
всім, хто наближав довгоочікувану перемогу.

Міцного вам здоров’я,  мирного неба над 
рідною Україною, щастя, радості й добра!

!!

!!
У цей день ми віддаємо данину гли-

бокої поваги героїзму і самовідданості 
захисників Вітчизни. Нехай пам’ять 
про цю Перемогу буде для всіх вічним 
прикладом, взірцем мужності, стійкості 
та відданості Батьківщині. 

Бажаю дорогим ветеранам міцного 
здоров’я і довголіття. 

А всім нам – миру та злагоди.
,

 OSTCHEM
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Черкаський «Азот», що входить до  холдингової компанії OSTCHEM (об’єднує підприємства азотної хімії Group DF), 
подарував Черкасам 15 нових тролейбусів. Проект підтримки інфраструктури міста реалізується в рамках підписаного 
між підприємством і Черкаською міською радою Меморандуму про соціальне партнерство. Передача тролейбусів міс-
ту – один з пунктів підписаного документа.

ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM
ПОДАРУВАВ ЧЕРКАСАМ 
15 НОВИХ ТРОЛЕЙБУСІВ

Подаровані тролейбуси від-
повідають всім міжнародним 
екологічним стандартам і пов-
ністю пристосовані для людей 
з особливими потребами. За-
гальна вартість придбаних ма-
шин становить 70 млн. грн.

– Ця подія – яскравий 
приклад соціальної відпові-
дальності великого бізнесу, –  
зазначив Черкаський міський 
голова Анатолій Бондаренко на 
Соборній площі міста під час 
урочистої церемонії передачі  
тролейбусів. – Тут, на місцях, 
ми маємо працювати спільно 
та розвивати  Черкаси.  На це 

і спрямовані наші  дії  –  вла-
ди міста й керівництва ПАТ 
«АЗОТ» OSTCHEM і його 
власника Дмитра Фірташа. Ми 
підписали сьогодні документ  
– спеціальну Угоду, яка сто-
сується  конкретно  розвитку 
транспортної  інфраструкту-
ри Черкас. І тролейбуси, які 
отримала в подарунок наша 
територіальна громада,  споді-
ваюсь, є одним із перших кро-
ків до виконання цієї Угоди.

– Для країни й один для од-
ного потрібно робити більше, 
ніж ми формально зобов’язані. 
В цьому і полягає справжній 
патріотизм, – говорить Голо-
ва Ради групи компаній Group 
DF Дмитро Фірташ. –  Під-
приємства повинні відігравати 
активну роль у розвитку міст. 
Важливо не лише  платити по-
датки, а й надавати допомогу  
своїм містам, дбати про якість 
життя людей. Упевнений, що 
для людей дуже важливо бачи-
ти, коли на їхніх очах зміню-

ється їхнє місто, змінюється 
їхнє життя на краще.

– Завдання бізнесу – ви-
робляти продукцію і створю-
вати нові робочі місця, робити 
так, щоб наші співробітни-
ки розвивалися, працювали,  
мали гідну зарплатню. Завдан-
ня міської влади – піклувати-
ся про всіх жителів міста, про 
те, як вирішити транспортні 
проблеми, як відремонтувати 
дороги, як зробити так, щоб 
кожному мешканцю було 
краще жити. І дуже правиль-
но, що мер звернувся для ви-
рішення нагальних проблем 
міста саме до керівництва 
«Азоту» і його власника Дмит-
ра Фірташа. Сподіваюся, що 
черкащани оцінять цей по-
дарунок. Це – лише частина 
загальної Програми співпраці 
«Азоту» з містом, –  підкрес-
лив керуючий директор Group 
DF Борис Краснянський під час 
офіційної церемонії передачі 
тролейбусів.

– Заводи, що входять до 
холдингу OSTCHEM, допома-
гають містам, у яких вони роз-
ташовані, в таких напрямках, 
як соціальна інфраструктура, 
транспорт, освіта, медици-
на. І Черкаси не є винятком. 
Ми вже реалізували багато 
масштабних соціальних про-
ектів, оскільки вважаємо, що 
містоутворюючі підприємства 
зобов’язані піклуватися про 
жителів своїх міст. Для вели-
кого бізнесу важливо, щоб 
якість життя людей поліпшу-
валося, –  підкреслив під час 
урочистої церемонії вручення 
тролейбусів Генеральний ди-
ректор OSTCHEM Олександр 
Халін.

З моменту покупки під-
приємства Дмитром Фірта-
шем в 2011 році і входження 
ПАТ «АЗОТ» до холдингу 
OSTCHEM, підприємство ви-
ділило близько 142 млн. грн. 
на реалізацію соціальних про-
ектів у місті Черкаси.

Найбільш значущі проекти – 
реконструкція Палацу культури 
«Дружба народів» і площі біля 
нього (52 млн. грн.). Сьогод-
ні Палац культури  – це один 
з кращих концертних май-
данчиків в Україні, а сучасна 
площа з фонтаном, ігровим 
і спортивним майданчиком 
–  улюблене місце відпочинку 
жителів Черкас.

«Азот» OSTCHEM побуду-
вав для міста велику кількість 
дитячих і спортивних майдан-
чиків (встановлено 30 комп-
лектів ігрового та 15 комплек-
тів спортивного обладнання). 
Також підприємство допо-
могло ряду міських медичних 
установ, серед яких – реабі-
літаційний центр для дітей на 
базі Черкаської обласної ди-
тячої лікарні, Черкаська місь-
ка лікарня швидкої допомоги 
№3, Черкаська міська дитяча 
лікарня, Черкаський обласний 
психоневрологічний диспан-
сер, а також Черкаська дитяча 
поліклініка №2 .

Протягом трьох років ПАТ 
«АЗОТ» OSTCHEM надає 
шефську допомогу десяти місь-
ким школам. На проведення 
необхідних ремонтів, закупів-
лю техніки й обладнання було 
виділено понад півмільйона 
гривень. Зокрема, в загально-
освітній школі №12 підпри-
ємство відремонтувало теп-
лотрасу, в декількох школах 
проведено ремонт актових 
і спортивних залів, систем 
опалення, електропостачан-
ня. У трьох школах підпри-
ємство допомогло обладнати 
комп’ютерні класи, а дитячо-
юнацька спортивна школа №2 
отримала в подарунок від ПАТ 
«АЗОТ» OSTCHEM мікроав-
тобус і спортивні велосипеди.

Джерело: Group DF

У березні 2016 року міський голова Черкас Анатолій Бондаренко звернувся за 
допомогою до власника ПАТ «АЗОТ» Дмитра Фірташа, в результаті чого 18 квітня 
2016 року було підписано Меморандум про співпрацю та партнерство між підпри-
ємством та містом.
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У першому кварталі цього року Черкаський «Азот», що входить до холдингу OSTCHEM (об’єднує підприємства азотної 
хімії Group DF), наростив продажі рідких добрив, порівняно з аналогічним періодом 2015 року.

ЧЕРКАСЬКІ ХІМІКИ
НАРОСТИЛИ ОБСЯГИ ЗБУТУ 
РІДКИХ ДОБРИВ

За три місяці цього року під-
приємство відвантажило вітчиз-
няним виробникам сільськогос-
подарської продукції 112 тис. 
тонн карбамідо-аміачної суміші 
(КАС), 15 тис. тонн рідкого аміа-
ку та 7,5 тис. тонн аміачної води.

– Наразі Черкаський «Азот» 
є єдиним постачальником 
КАС на внутрішній ринок. У 
першому кварталі обсяги його 
продажів зросли на 9 відсотків, 
– розповідає комерційний ди-
ректор ПАТ «АЗОТ» Андрій Ко-
валенко. – Зважаючи на кіль-
кість заявок від споживачів, 
поки що зберігатимуться ви-
сокі темпи виробництва КАС. 
Зараз вся продукція фактично 
з лінії відвантажується вітчиз-
няним аграріям автомобільним 
і залізничним транспортом.

Приріст зафіксовано й 
на інші види рідких добрив. 

Насамперед на 68% збільшилися 
обсяги реалізації рідкого аміаку. 
Також, порівняно з 2015 роком, 
на 16% більше відвантажено 
аміачної води. Підвищенню 
попиту на ці добрива сприяли 
поліпшення погодних умов і, 
відповідно, старт весняно-по-
льових робіт. Зазвичай безвод-
ний аміак та аміачна вода не 
затримуються на складах агра-
ріїв. З ПАТ «АЗОТ» вони од-
разу доставляються на поля для 
внесення в грунт.

Крім того, з початку року 
Черкаський «Азот» відвантажив 
238 тис. тонн аміачної селітри та 
175 тис. тонн карбаміду. Через 
насиченість ринку гранульо-
ваними азотними добривами 
попит на них поступово змен-
шується.

Максим Батир

Загалом, у першому кварталі 2016 року ПАТ «АЗОТ» 
OSTCHEM відвантажив на внутрішній ринок понад 547 ти-
сяч тонн мінеральних добрив.

У модернізацію цеху М-2 буде 
інвестовано 12 мільйонів гривень

ПАТ «АЗОТ» під час кампанії капітальних ремонтів реалізує інвестиційний проект з модернізації цеху М-2 з вироб-
ництва карбаміду. Його мета – зменшити витрати аміаку на виробництво однієї тонни продукції. Загальний обсяг 
капіталовкладень складе 12 мільйонів гривень.

Впровадження проекту 
сприятиме зниженню витрат-
них коефіцієнтів. Зокрема, 
зменшиться витратна норма 
аміаку (з 0,576 т до 0,575 т на 
тонну карбаміду). За оцінками 
підприємства, економія аміаку 
складе 330 тонн на рік.

– Ремонт дозволить зни-
зити витратні коефіцієнти, 
підвищити ефективність всіх 
технологічних процесів у цеху, 
поліпшити показники енерго-
ефективності, що позитивно 
позначиться на собівартості 
продукції, – коментує Голова 
Правління ПАТ«АЗОТ» Віталій 
Скляров.

Проектом передбачено про-
ведення заміни конденсато-
ра карбамату низького тиску 
Е-303. Нове обладнання доз-
волить збільшити кількість 
сконденсованого вуглекислого 
газу й аміаку, які наразі через 
комплекс газоочисного устат-
кування викидаються в атмос-
феру. Після модернізації ці 
цільові продукти повторно ви-
користовуватимуться в техно-
логічному процесі. При цьому, 
крім зниження витратного кое-
фіцієнта з аміаку буде досягнуто  
зниження викидів шкідливих ре-
човин в атмосферу.

Максим Батир
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Парк «Богоявленский» 
– историческая достопри-
мечательность Николае-
ва. С парком связано имя 
князя Григория Потемки-
на, основателя города, 
который в свое время 
построил там свою заго-
родную резиденцию. Со-
гласно легенде, источник, 
который расположен в 
парке, считается святым, 
поскольку обладает це-
лебными свойствами.

новини підприємств OSTCHEM
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МСП «Ника-Тера» запускает 
Программу восстановления 
городского парка 

Терминал «Ника-Тера» проводит среди жителей Николаева конкурс на создание лучшего эскиза по реконструкции и 
благоустройству источника и прилегающей к нему территории в парке «Богоявленский» (Корабельный район г. Нико-
лаев). Проведение конкурса финансируется предприятием в рамках Программы улучшения качества жизни горожан.

По итогам конкурса будет 
определен победитель, а его 
работа (эскиз) ляжет в осно-
ву финального проекта рекон-
струкции парка. Кроме того, 
победитель получит денежное 
вознаграждение и право на не-
посредственное участие в реа-
лизации проекта. В конкурсе 
принимают участие как про-
фессиональные архитекторы/
дизайнеры, так и все желаю-
щие жители города.  До конца 
мая 2016 года конкурсная ко-
миссия определит финалистов 
с учетом мнения жителей города 
(на сайте «Ника-Теры» прохо-
дит онлайн голосование).

– Такие конкурсы меняют 
ценности горожан, заставляют 
их больше любить свой город и 
заботиться о нем. На конкурс 
уже заявлено 10 работ, каждая 
из которых по-своему уни-
кальна и интересна. Многих 

участников объединяет общая 
идея – воссоздание парка в 
его историческом контексте. 
Очень приятно, что жители 
Николаева знают свою исто-
рию и хотят ее сохранить. При-
глашаю всех заинтересован-
ных выбрать эскиз, который, 

по их мнению, наиболее при-
влекательный. А мы, в свою 
очередь, поддержим мнение 
жителей и поможем сделать 
Николаев более комфортным 
городом для жизни, – проком-
ментировал руководитель «Ни-
ка-Теры» Александр Гайду.

Помощь в благоустройстве 
города остается одним из прио-
ритетных направлений корпо-
ративной социальной полити-
ки предприятия «Ника-Тера». 
После вхождения предприятия 
в состав Group DF бизнесмена 
Дмитрия Фирташа, «Ника-Те-
ра» начала активно помогать 
Николаеву и области. Пред-
приятие реализует свои со-
циальные проекты в рамках 
подписанных ранее с Никола-
евской ОГА и Николаевским 
городским советом договоров 
о социальном партнерстве.

– Между администрацией 
Корабельного района и морс-
ким портом «Ника-Тера» 
сложились конструктивные 
партнерские отношения в ре-
шении актуальных социаль-
ных вопросов. Наше взаимо-
действие на местном уровне 
приносит эффективные ре-
зультаты. Многие учебные уч-
реждения, организации и жи-
тели района уже почувствовали 
на себе помощь и внимание со 
стороны порта. «Ника-Тера» 
является хорошим примером 
социально активного бизне-
са», – отметил глава админи-
страции Корабельного района 
города Николаева Александр 
Цуканов.

Источник: Group DF

Порт поддерживает семьи 
мобилизированных

Более 50-ти сотрудников морского терминала «Ника-Тера» были призваны защи-
щать свои семьи и целостность Украины, создавая современную историю. Руковод-
ство предприятия ценит и гордится своими героями, регулярно оказывая им помощь.

В начале апреля руковод-
ством порта было принято 
решение о выделении допол-
нительной помощи семьям 
мобилизованных работников 
предприятия.

– Конфликт на восто-
ке Украины – это страшная 
страница в истории нашей 
страны, которую, к сожале-
нию, мы еще не переверну-
ли. Среди наших мобилизо-
ванных работников многие 
непосредственно проходят 
службу в зоне АТО. Мы пре-

красно понимаем, как сложно 
семьям, чьи мужчины защи-
щают Родину, и какая ноша 
выпала на плечи их родных. 
Надеемся, что наша поддержка 
придаст воинам сил и уверен-
ности в том, что об их родных 
помнят и заботятся, – сказал 
председатель общества Алек-
сандр Гайду.

Обращаясь к родственни-
кам мобилизованных, Алек-
сандр Гайду выразил надежду 
всех работников «Ника-Теры» 
на то, что все призванные в ар-

мию останутся здоровы и не-
вредимы, боевые действия за-
вершатся как можно скорее, и 
бойцы смогут возвратиться к 
своей обычной мирной жиз-
ни. 

– Мы же, в меру своих воз-
можностей, сделаем для этого 
все необходимое. За всеми 
воинами будут сохранены ра-
бочие места, гарантированы 
льготы и своевременная вы-
плата заработной платы, – 
пообещал Александр Гайду.

Источник: nikatera.com
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У першому кварталі 2016 року 
ПАТ «Рівнеазот» випустило 
близько 300 тис. тонн добрив 

За три місяці 2016 року ПАТ «Рівнеазот», що входить до холдингу OSTCHEM (об’єднує підприємства азотної хімії Group 
DF), випустило понад 300 тисяч тонн мінеральних добрив. З них аміачної селітри – 155,4 тис. тонн, вапняково-аміачної 
селітри – 129,8 тис. тонн, аміаку – 13,5 тис. тонн.

нових капремонтів. Цей рік не 
став винятком, – прокомен-
тував Михайло Заблуда, Голо-
ва Правління ПАТ «Рівнеазот» 
OSTCHEM.

Як повідомлялося раніше, в 
жовтні-грудні 2015 року «Рів-
неазот» був завантажений на 

повну потужність і випустив 
152,2 тис. тонн аміачної селіт-
ри, 125,6 тис. тонн вапняно-
аміачної селітри, 16,9 тис. тонн 
аміаку. Завдяки модернізації 
виробництва аміачної селітри 
в січні 2016 року підприємству 
вдалося встановити виробничий 

рекорд – випустити 53,768 тонн 
аміачної селітри за місяць.

ПАТ «Рівнеазот» увійшло 
до складу OSTCHEM в 2011 
році. В підприємство було інвес-
товано понад 1,2 млрд. гривень 
з моменту входження підприєм-
ства до холдингу.

Джерело: azot.rv.ua

– У порівнянні з відповід-
ним періодом 2015 року «Рів-
неазот» збільшив виробництво 
міндобрив більш ніж на 3% 
(+9 065 тонн). У I кварталі за-
вод випустив достатньо доб-
рив, щоб покрити існуючий 
попит внутрішнього ринку. 
Весняна посівна – завжди 
хороша перевірка надійності 
постачальника добрив, і наше 
підприємство, як і інші під-
приємства OSTCHEM, повніс-
тю виконало свої зобов’язання 
за укладеними контрактами. 
Ми орієнтуємося на існую-
чий попит на внутрішньому і 
зовнішньому ринках, і відпо-
відно до попиту завантажуємо 
наші виробничі цехи. У квіт-
ні-травні посівна закінчуєть-
ся і як правило йде зниження 
попиту, тому саме в цей період 
ми щорічно зупиняємо клю-
чові цехи для виконання пла-

Северодонецкий «Азот»
завершил ремонт в цехе 1-Б

Длившееся около девяти месяцев строительство установки очистки турбинного кон-
денсата в цехе производства аммиака 1-Б подходит к завершающей стадии. Здесь уста-
новили фильтры очистки (ФОКи), изготовленные в ремонтно-механическом цехе.

Время с того момента про-
летело незаметно – не толь-
ко аммиачникам, а и другим 
службам и подразделениям 
Северодонецкого «Азота» за-
бот хватало. Следовало свое-
временно залить фундаменты, 
установить металлоконструк-
ции, изыскать необходимое 
количество насосов, соорудить 
площадки обслуживания, про-
вести киповскую обвязку обо-
рудования и мн. др.

Дело за малым – провести 
обвязку аппаратов, антикор-
розийную обработку метал-

локонструкций, гидроиспы-
тания. Кстати, конструкция 
ФОКов, разработанных «азо-
товским» ПКО, включает в 
себя верхнюю и нижнюю рас-
пределительные системы, где, 
собственно, и будет происхо-
дить очистка турбинного кон-
денсата.

Напомним, что внедрение 
данной установки приведет к 
экономии 2 м3 глубокообессо-
ленной воды на одну произве-
денную цехом 1-Б тонну аммиа-
ка, то есть более 2500 м3 в сутки.

Источник: azot.lg.ua

«Рівнеазот»

ПАТ «Рівнеазот» розро-
било та затвердило Кодекс 
корпоративної етики підпри-
ємства. 

Соціально-корпоративна 
відповідальність є важливою 
складовою діяльності ПАТ 
«Рівнеазот». Створення ко-
дексу – це один із способів 
забезпечення інформатив-
ної відкритості та публічнос-
ті підприємства, свідчення 
дотримання високих стан-
дартів корпоративної пове-
дінки.

– Кодекс не обмежує ін-
дивідуальність працівника, а 
лише визначає базові прин-
ципи поведінки в рамках 
робочих процесів, – розпо-
відає його автор, Директор 
департаменту з управління 
персоналом Віктор Свідер-
ський. – Це своєрідний 
фундамент, на основі якого 
будується вся діяльність під-
приємства. Він необхідний 
для ясного розуміння основ 
роботи, визначення етичних 
норм і стандартів ведення 
бізнесу, якими кожен пра-
цівник керується у своїй що-
денній роботі.

Джерело: azot.rv.ua

Кодекс 
корпоративної 
етики вже у дії
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Почесні грамоти Чер-
каського обласного 
об’єднання організацій 
роботодавців за високі до-
сягнення в галузі охорони 
праці отримали: майстер 
РБЦ Григорій Черніченко, 
апаратник цеху М-6 
Андрій Горбуля, апаратник 
цеху А-5 Євген Смірнов, 
слюсар-ремонтник УКР 
Олександр Коваль та 
електромонтер цеху М-5 
Олександр Попович.

охорона праці

6

Штаб з «ліквідації» аварії в цеху К-5

На місце «надзвичайної» ситуації прибули газорятувальники Відділення №3 ВГРЗ – переможець внутрішніх змагань

З нагоди Всесвітнього дня охорони праці, спрямованого на підвищення культури виробництва й профілактики ви-
робничого травматизму, на Черкаському «Азоті» було проведено низку заходів. Цього року за рекомендацією Міжна-
родної організації праці цей день пройшов під девізом «Стрес на робочому місці: колективний виклик».

АЗОТІВЦІ ДОЛУЧИЛИСЯ
ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ
ОХОРОНИ ПРАЦІ

Напередодні Всесвітньо-
го дня охорони праці на під-
приємстві було проведено 
комплексну перевірку стану 
охорони праці в цеху М-5 під 
керівництвом Голови Правлін-
ня Віталія Склярова та цільові 
перевірки стану умов праці 
на робочих місцях на відпо-
відність санітарним нормам. 
У цехах А-3, А-5, М-9, елект-
ропостачання та в управлінні 
капітальних ремонтів цехові 
терапевти прочитали лекції 
на тему «Вегетативний дисба-
ланс, психоемоційна патологія 
як наслідок стресу на робочо-
му місці».

Для відпрацювання практич-
них навичок дій персоналу в разі 
аварії у цеху К-5 виробництва 
капролактаму пройшла навчаль-
на тривога за участі представ-
ників Управління Держпраці у 
Черкаській області. Відповідно 
до легенди, на блоці №1 стала-
ся розгерметизація випарника 
поз. Т-101 з подальшим про-
ливом 1674 кг рідкого аміаку. 
Його випаровування призвело 
до формування токсичної хви-
лі аміаку, отруєння атмосфери 
та інтоксикації людей. Вна-
слідок цього аварія вийшла за 

межі одного цеху й перейшла 
на рівень «Б». Увесь процес 
«ліквідації» аварії відбувався 
під безпосереднім керівни-
цтвом спеціально створеного 
штабу, до якого увійшли ке-
рівники задіяних у навчаннях 
структурних підрозділів. Очо-
лив штаб  Технічний директор 
Андрій Перехрест.

Крім того, в рамках тижне-
вика, присвяченого Всесвіт-
ньому дню охорони праці, на 
Черкаському «Азоті» було ор-
ганізовано змагання між опе-
ративними відділеннями воє-
нізованого газорятувального 
загону на предмет готовності 
до виконання завдань за при-
значенням. За результатами 
змагань перемогу здобуло відді-
лення №3.

Також підбито підсумки 
огляду-конкурсу на кращу орга-
нізацію роботи з охорони праці 
і пожежної безпеки в першому 
кварталі. Переможцями серед 
основних цехів визнано: А-3, 
М-7 та ОПСВ, які посіли від-
повідно перше, друге і тре-
тє місця. Серед допоміжних 
структурних підрозділів перше 
місце дісталося ЦВТК, друге 
– централізованому електро-

ремонтному цеху та ремонт-
но-механічному, третє – цехам 
хімводоочищення та контро-
льно-вимірювальних приладів 
і автоматики.

Урочисте нагородження пе-
реможців пройшло під час під-
сумкової наради, на якій було 
проаналізовано результати 
проведення всіх заходів з охо-
рони праці й навколишнього 
середовища у першому кварта-
лі цього року.

За матеріалами 
відділу охорони праці
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На Черкаському «Азоті», що входить до холдингу OSTCHEM (об’єднує підприємства азотної хімії Group DF), побували 
з екскурсією студенти інженерно-хімічного факультету Національного технічного університету України «Київський по-
літехнічний інститут» (НТУУ «КПІ»). Майбутні інженери-механіки ознайомилися з особливостями технологічного процесу 
на виробництві мінеральних добрив.

Співпраця з навчальними за-
кладами, які готують фахівців 
для хімічної промисловості, – 
пріоритетний напрям кадрової 
політики Черкаського «Азоту».

– Висококваліфікований 
персонал – одна з наших кон-
курентних ринкових переваг. 
Саме тому підприємство по-
стійно інвестує в пошук і роз-

виток майбутніх хіміків. Ми 
зацікавлені в якісній підготов-
ці фахівців ще на ранніх етапах 
формування їхніх навичок і 
професійного характеру. На-
самперед студенти профільних 
спеціалізацій мають реальні 
можливості здобути перший 
досвід на потужній виробничій 
базі «Азоту» під керівництвом 

досвідчених хіміків. Найбільш 
амбітним і активним молодим 
спеціалістам ми традиційно 
гарантуємо подальше працев-
лаштування, – зазначає Голо-
ва Правління ПАТ «АЗОТ» Ві-
талій Скляров. – На сьогодні 
двосторонні угоди укладено з 
багатьма провідними вузами 
України. Крім того, починаю-
чи з нового навчального року, 
підприємство розпочинає ак-
тивну співпрацю зі студентами 
«Київського політехнічного ін-
ституту».

У рамках візиту на підприєм-
ство студенти інженерно-хіміч-
ного факультету НТУУ «КПІ» 
ознайомилися з тонкощами про-
цесу виробництва мінеральних 
добрив та з особливостями ро-
боти ремонтних служб товари-
ства. Зокрема, вони побували 
в майстернях управління капі-
тальних ремонтів і ремонтно-
механічного цеху.

– Більше двох годин ми 
провели тільки в ремонтних 
службах підприємства. Сту-
денти навіть не помітили, як 
промайнув цей час. Просто в 
Києві немає подібних потуж-
них виробництв, – розповідає 
доцент кафедри машин і апара-
тів хімічних та нафтоперероб-
них виробництв НТУУ «КПІ», 
кандидат технічних наук Анд-
рій Степанюк. – Для нашого 

університету дуже важлива 
співпраця з таким хімічним гі-
гантом. Підготовка майбутніх 
інженерів-механіків неможли-
ва без продуктивного діалогу з 
підприємством.

Найбільше студентів вразило 
аміачне виробництво Черкась-
кого «Азоту». Вони вперше на 
власні очі побачили «живе» 
хімічне обладнання, а не його 
зображення в підручниках чи 
зменшені макетовані версії.

– Масштаби підприємства 
неймовірні. Скільки всього ці-
кавого... У нас розбігалися очі. 
Було приємно поспілкуватися 
з досвідченими практиками, 
які поставилися до нас як до 
колег, а не студентів. Інженер-

ПАТ «АЗОТ» розпочинає 
співпрацю з «Київським 
політехнічним інститутом»

Екскурсію проводить заступник начальника УКР Г.Цвелодуб

Ремонт теплообмінника

Савчук Світлану Володимирівну з 31 березня 2016 року призначено начальником централізованого відділу 
технічного контролю.

Світлана Володимирівна 1968 року народження. Освіта вища. У 1990 році закінчила Дніпропетровський хіміко-
технологічний інститут за спеціальністю «Технологія основного органічного і нафтохімічного синтезу», кваліфікація за дипло-
мом – інженер-хімік-технолог.

На Черкаському «Азоті» працює з листопада 2001 року. Трудилася на посадах лаборанта хімічного аналізу, контроле-
ра якості продукції і технологічного процесу ЦВТК; інженера-технолога дослідної лабораторії капролактаму центральної 
лабораторії; старшого майстра та заступника начальника ЦВТК.

Щиро вітаємо Світлану Володимирівну Савчук з призначенням. Зичимо щоденних удач у професійній діяльності. 
Відділ кадрів

Кадрові призначення

но-технічний персонал цеху 
А-3 відповів на масу запитань, 
що для нас дуже важливо, адже 
зараз готуємося до захисту дип-
ломного проекту, – говорить 
студент інженерно-хімічного 
факультету Євген Телестаков. – 
До речі, сьогодні я опинився у 
своїй стихії. Аміачне виробни-
цтво мене цікавить найбільше. 
В перспективі планую пройти 
на «Азоті» практику.

З початку 2016 року понад 
70 студентів із різних навчаль-
них закладів України вдоско-
налили свої практичні навички 
у структурних підрозділах ПАТ 
«АЗОТ».

Маким Батир, 
фото Наталії Бакалової
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соціальна сфера, спорт

Депутат міської ради від ПАТ «АЗОТ», головний електрик підприємства Ігор Кривошеєв та начальник відділу маркетин-
гу Олександр Жмурко завітали до дитячого садочка №39, щоб привітати його колектив з 50-річним ювілеєм.

Цього сезону «Азот» на міських і обласних змаганнях представляла вже не тільки 
футбольна команда, але й волейбольна. Бронзові медалі виборола збірна команда ПАТ 
«АЗОТ» у відкритій першості Черкас із волейболу «Златогор-ліга». 

Хіміки привітали дитсадок 
З ПІВСТОЛІТНІМ ЮВІЛЕЄМ

Команда «Азот» посіла
3 місце в міській першості

Як розповів капітан команди 
ПАТ «АЗОТ» Павло Свідін, до її 
складу увійшли найкращі грав-
ці з різних структурних підроз-
ділів підприємства. Переважно 

це працівники цеху електро-
постачання, цеху з виробни-
цтва аміачної селітри М-9 та з 
виробництва аміаку А-3.

Наталія Бакалова

Змагання тривали протягом 
шести місяців. За підсумками 
9-ти турів основної частини виз-
начались команди, які вийшли 
у півфінал: «Златогор», «Азот», 
«Україна єдина», «Коло друзів».

Азотівці зустрілися зі «Зла-
тогором» та продемонструва-
ли цікаву спортивну боротьбу. 
Гравці команди-суперника ви-
грали дві перші партії з рахун-
ком 25:20 та 25:17. Перемогу в 
третій партії виборов «Азот» 
і лише після четвертої партії, 
яку також виграв «Златогор», 
вдалося визначити переможця.

У грі за третє місце команда 
«Азот» зустрілася з командою 
«Коло друзів». Тут хід гри був 
протилежним – азотівці вигра-
ли першу, другу і четверту пар-
тії, що забезпечило їм бронзу. 

Цей дитячий заклад, як і 
багато інших садочків та шкіл 
Черкас, будував «Азот». До-
вгий час він перебував на ба-
лансі підприємства і тільки в 
1997 році був переданий місту. 

Як розповіла завідуюча дитя-
чим садочком  Марія Ткаченко, 
для колективу перехід на фі-
нансування з міського бюдже-
ту був шоком, адже за ці роки 
навчальний заклад отримував 

кошти лише на оплату кому-
нальних послуг, зарплату та 
харчування дітей. 

 – Сьогодні ми знову відчу-
ваємо підтримку «Азоту» у сво-
їх справах. Також дуже радує, 
що за сприяння депутатів від 
підприємства, вперше за бага-
то років з бюджету міста було 
виділено кошти на утримання 
садочків і шкіл, – зазначила 
Марія Ткаченко. 

Вперше цього року в садоч-
ку проводитимуться й капі-
тальні ремонтні роботи – за-
міна вікон та ремонт системи 
опалення. Питання виділення 
коштів на ці потреби ініціював 
громадський активіст Олек-
сандр Жмурко, а за пропозиці-
єю депутата міської ради Ігоря 
Кривошеєва найнеобхідніші для 
дитсадка роботи було внесено до 
плану соціально-економічного 

розвитку міста. На ці потреби з 
бюджету буде виділено близько 
850 тисяч гривень.

– Люди, які працюють на 
великому підприємстві, звик-
ли відповідати за свої слова й 
робити конкретні справи. Чим 
більше депутатів-виробнич-
ників буде в міській раді, тим 
більше нам усім разом вдасться 
зробити для черкащан, – на-
голосив Ігор Кривошеєв. – У 
2016 році на фінансування ро-
біт з утеплення, заміни вікон, 
ремонту дахів у бюджеті закла-
дено 79 мільйонів гривень, що 
вдвічі більше ніж торік. 

Азотівці привітали колектив 
садочка з півстолітнім ювілеєм, 
побажали успіхів та натхнення 
у такій важливій і відповідальній 
роботі як виховання маленьких 
черкащан.

Наталія Бакалова

Настільний теніс

У чемпіонаті ПАТ «АЗОТ» 
з настільного тенісу змагалися 
8 команд працівників струк-
турних підрозділів. 

Перше та друге місця ви-
бороли команди цеху елект-
ропостачання. На третьому 
місці – збірна профспілкового 
комітету підприємства, цеху з 
виробництва слабкої азотної 
кислоти М-5 та відділу голов-
ного метролога.

Цього року цех електро-
постачання представляли 
одразу три команди, оскіль-
ки в цьому структурному 
підрозділі велика увага при-
діляється розвитку спорту і,  
зокрема, настільного тенісу.

Найближчим часом пла-
нується проведення особис-
тої першості з настільного 
тенісу.

Наталія Бакалова

Відбулися
командні
змагання
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Протягом квітня працівники Черкаського «Азоту», що входить до холдингу OSTCHEM (об’єднує підприємства азотної 
хімії Group DF), працювали над благоустроєм вулиць, житлових дворів, територій навчальних закладів міста, долучаю-
чись до всіх екологічних акцій, що проходили цього місяця.

ЧЕРКАСЬКИЙ «АЗОТ»
ДОПОМІГ ПРИБРАТИ МІСТО 
ДО ВЕЛИКОДНІХ СВЯТ

Щоденно протягом місяця 
на різних об’єктах у місті пра-
цювали більше 100 працівників 
підприємства.

– «ПАТ «АЗОТ» уже тради-
ційно бере участь у прибиранні 
міста напередодні великодніх і 
травневих свят. У квітні ми до-
лучилися до всеукраїнських 
акцій «За чисте довкілля» та 
«Зробимо Україну чистою», а 
також – тижня генерального 
прибирання в Черкасах, – роз-
повідає директор департамен-
ту з соціальних питань ПАТ 
«АЗОТ» Костянтин Саленко. 
– Символічно у чистий четвер 

азотівці закінчили всі роботи 
з благоустрою, щоб на Велик-
день Черкаси були з чистими 
вулицями і дворами. Приємно, 
що завдяки нашому підприєм-
ству та його ініціативам, місто 
стає затишнішим, комфортні-
шим та ошатнішим.

Наводити лад у місті пра-
цівники «Азоту» почали ще з 
настанням тепла. Насамперед 
вони провели омолоджуваль-
ну та санітарну обрізку дерев у 
підшефних школах, дитячому 
садочку №60, біля будинків 
по вулицях Різдвяній, Горько-
го, Благовісній, Чехова, Нар-

бутівській, Симиренківській, 
Гетьмана Сагайдачного тощо. 
Обрізку дерев проводила спе-
ціальна бригада озеленювачів 
цеху господарської діяльності 
підприємства.

Протягом квітня проводили-
ся роботи в житлових масивах, 
скверах, на дитячих і спор-
тивних майданчиках. Азотівці 
разом із жителями міста лік-
відовували стихійні сміттєзва-
лища, висаджували дерева й 
кущі, облаштовували квітни-
ки, встановлювали лавочки, 
парканчики, пісочниці й пе-
рила.

– Завдяки таким екологіч-
ним акціям місто почало змі-
нюватися на краще. Черкаща-
ни мають нарешті усвідомити: 
щоб на наших вулицях та в 
дворах був порядок, потрібно 
його підтримувати. І це спра-
ва, яка стосується кожного з 
нас. А починається вона не з 
прибирання, а з культури по-
ведінки людей, які не дозво-
ляють собі смітити на вулицях, 
– розповідає черкащанка Ніна 
Стеценко.

Задоволені зробленим і жи-
телі будинку по вулиці Гоголя, 
440. У їхньому дворі свого часу 
було лише кілька стареньких 
елементів радянського зразка. 
Нині ж тут розміщено великий 
ігровий комплекс та спортив-
ні тренажери, виготовлені й 
встановлені «Азотом». Під час 
суботника 16 квітня ігровий 
комплекс ще й обгородили де-
коративним парканчиком.

Роботи з благоустрою 
міста за участі ПАТ «АЗОТ» 
OSTCHEM пройшли в мікро-
районах «Митниця», «Дніп-
ровський», «Припортовий», 
«Калиновий»,  «Соборний», 
«Зелений» та «Яблуневий».

Максим Батир,
Наталія Бакалова

Протягом місячника 
благоустрою, який прохо-
див у квітні, було виготов-
лено та встановлено 1300 
метрів декоративних 
дерев’яних парканчиків, 
вивезено 36 вантажних 
машин сміття, розчищено 
та побілено 17040 метрів 
бордюрів, обкопано і по-
білено 1074 дерева, про-
ведено санітарну обрізку 
204 дерев, зрізано 18-ть 
дерев, визнаних аварій-
ними. 

Встановлення пісочниць біля будинку по вул. Горького, 23

Активісти займаються висадкою берізок Працівники «Азоту» встановлюють парканчик (вул. Гоголя, 440)
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К.Саленко вручає Подяку керінику хору В.Лященку

Співає народний аматорський хор ветеранів «Азоту»

Щирі вітання від фольклорного ансамблю «Спадщина»

Вчорашніх інженерів, апа-
ратників, слюсарів, які пере-
йшли у статус ветеранів праці, 
у дружній творчий колектив 
об’єднала любов до пісні. Про 
цікаву історію його виникнення 
у процесі концертної програми 
розповіла староста хору Лариса 
Бондаренко. Саме за ініціати-
ви тодішнього голови ветеран-
ської організації В.І.Копійки і 
було створено у 2001 році хор 
ветеранів, керівником якого 
став завідувач кафедри хоро-
вого співу музичного училища 
Віктор Сергієнко. Справу сво-
го попередника активно під-
тримав Ю.О.Борисов. Більше 

того, добрі починання і творчі 
прагнення хористів схвалив 
Борис Сергійович Райков, який 
на той час очолював хімічне 
підприємство. Відчуваючи ве-
лике бажання колективу вийти 
на більш широку публіку, взя-
ти участь у творчих конкурсах, 
донести пісню до різних куточ-
ків України, Борис Сергійович 
допоміг у створенні красивих 
костюмів для учасників хору, 
в яких вони виступають і до-
тепер, милуючи око та додаю-
чи гордості, бо несуть у своєму 
оформленні емблему рідного 
підприємства – ПАТ «АЗОТ».

Вітаючи неординарний 
творчий колектив, якому у 
2003 році було присвоєно зван-
ня «Народного аматорського 

хору профспілок України», ди-
ректор департаменту з соціаль-
них питань ПАТ «АЗОТ» Кос-
тянтин Саленко зазначив, що 
попри буденні труднощі, люди 
свято закохані у рідний край, 
його давні традиції і протягом 
15 років дарують усім непере-
вершену насолоду – пісню. 
Побажав усім творчої наснаги 
та міцного здоров’я, а також 
вручив керівнику хору Воло-
димиру Лященку та старості 
Ларисі Бондаренко Подяки за 
творчу діяльність, відданість у 
збереженні української духов-
ності та розвитку народного са-
модіяльного мистецтва.

Підкорення нових кон-
цертних вершин та здійснення 
творчих планів на майбутнє  
побажала хористам і директор 
ПК «Дружба народів» Галина 
Бурлака. А депутати міської 
ради Григорій Кузьменко та Ігор 
Кривошеєв вручили учасникам 
хору Подяки. Привітали ко-
лектив з 15-річчям мистецької 
діяльності і тріо «Барви» об-
ласного центру народної твор-
чості, фольклорний ансамбль 
«Спадщина» ЧШК, представ-
ники мікрорайону «Калиновий» 
та інші. 

Першим стартовим май-
данчиком для участі хорового 
колективу в різних пісенних  
фестивалях  стала Одеса. Зго-
дом були Черкаси («Диво ка-

линове»), Яремче («З днем на-
родження, Яремче!»), Чернігів 
(«Поліське коло») та інші міста 
України. І скрізь був успіх.

До глибини душі пронизує 
серця тих, кого доля так чи інак-
ше пов’язує з підприємством, 
вірш Євгенії Досужої «Азоте 
мій», з виконання якого власне 
й розпочалася концертна про-
грама. Лунали пісні про рідний 
край, любов до землі, про вічні 
людські цінності. Бурхливими 
оплесками з вигуками «Бра-
во!» сприйняли глядачі пісню 
«Соколята» у виконанні Лари-
си Рилькової, «Виростеш ти, 
сину» у виконанні Катерини 
Глизь, Євгенії Досужої та Раї-
си Борзаківської, «У Горпини 
іменини» у виконанні жіночої 

групи хору, «Деруни», яку за-
співувала Раїса Борзаківська 
та інші. В душевних глибинах 
кожної пісні дзвеніло чис-
те джерело правічної історії, 
відчувався життєствердний 
оптимізм, віра у перемогу долі 
над недолею, любов до рідної 
України. 

Глядацькі серця від поба-
ченого й почутого були вщент 
переповнені приємними вражен-
нями. А хористи в свою чергу 
дякували керівництву ПАТ 
«АЗОТ» та профспілковому 
комітету за постійну допомогу 
і підтримку їхньої самобутньої 
народної творчості. 

Ніна Гошуренко, 
фото Наталії Бакалової

27 квітня у ПК «Дружба народів» відбувся ювілейний звітний концерт народного аматорського колективу профспілок 
України – хору ветеранів Черкаського «Азоту», який 15 років поспіль перебуває в полоні пісенного мистецтва. В репер-
туарі хористів близько ста пісень. Є навіть такі самобутні твори, які не виконує жоден творчий колектив  Черкащини.

ХОРУ ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ 
ПАТ «АЗОТ» – 15  РОКІВ
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Досвідчений механік Михайло Лавріненко, трудова біографія якого пов’язана з Черкаським «Азотом», звик до раціо-
налізаторства не лише на виробництві, а й у побуті. Для виконання робіт по господарству на своїй присадибній ділянці в 
селі Червона Слобода чоловік застосовує техніку, змайстровану власними руками.

У квітучий день весни Петру Миколайовичу Пилипенку – колишньому слюсарю КВПіА 
котельного цеху, – виповнилося почесних 75 років.

Років 10 тому пенсіонер ви-
готовив перший універсальний 
комбінований електро-бензомо-
тоблок – ним можна і ділянку 
зорати, і рядки «прокопати», і 
підгорнути картоплю, і навіть 
викопати її.

– Мій «мотоблок» складаєть-
ся з електродвигуна, лебідки й 
троса, який намотується на 
барабан і тягне металеву «ло-
пату». Звичайно для великих 
земельних ділянок така техніка 
не згодиться. Проте для до-
машнього користування – це 
саме те, що треба. Під час ро-
боти не треба докладати знач-
них зусиль. Працює техніка 
натисканням однієї кнопки, а 
після городніх робіт не болить 
ані спина, ані ноги, – розпові-
дає Михайло Лавріненко.

Патентувати свій електро-
бензомотоблок чоловік ніко-
ли й не збирався. Пояснює, 
що йому не потрібні ні слава, 
ні гроші. Головне, щоб біль-
ше людей могли скористати-

Його перше знайомство з 
Черкаським «Азотом» відбулося 
в далекому 1964 році під час ви-
робничої практики у цеху А-1. 
Петру Миколайовичу близько 
до душі припала романтика 
трудових буднів, а тому він ви-
рішив продовжити роботу саме 
тут. Восени 1965 року прийшов 
працювати у цех А-1 слюса-
рем КВПіА. Наступною  адре-
сою був цех А-3. А починаючи 
з лютого 1988 року й по лютий 
2007-го, Петро Миколайович 
присвятив себе котельному 
цеху, де продовжував займатися 
улюбленою справою – ремонтом 
кіповської апаратури.

Нині Петро Миколайович 
перебуває на заслуженому 
відпочинку. 42 роки, відпра-
цьованих на підприємстві, із 
них 19 – у котельному цеху, 
не пройшли даремно. Він за-
лишив по собі приємну згадку. 
Добродушний, веселий і легкий 
за вдачею, Петро Миколайович 
згуртовував колектив, прагнув 
кожному допомогти. Свої про-
фесійні знання і  багатогран-
ний досвід один із найкра-
щих наставників цеху передав 
молодому поповненню. І це 
в нього дуже гарно виходи-
ло. Він добре розумів молодь, 
бо сам колись був на їхньому 

місці. На особистому рахунку 
ветерана праці безліч хороших 
справ. Петро Миколайович 
завжди демонстрував висо-
ку працездатність, довгий час 
очолював колектив бригади та 
займався раціоналізаторською 
діяльністю.

В особистому житті він щас-
ливий батько і дідусь. Виховав 
сина, тепер його добре серце ті-
шать онуки.

З нагоди величного життє-
вого ювілею зичимо й надалі 
шановному Петру Миколайо-
вичу міцного здоров’я, радості, 
щастя та безкінечних удач!

Колектив котельного цеху

ся його винаходом. Декілька 
років тому Михайло Григоро-
вич звертався до керівництва 
області з пропозицією нала-
годити серійне виробництво 
«мотоблоку». У відповідь на 
свій запит пенсіонер згодом 
отримав лист, який ніби й да-
вав надію, але насправді був 
делікатною відмовою.

Крім «мотоблоків» різних 
модифікацій, пофарбованих в 
національні кольори, Михай-
ло Лавріненко змайстрував й 
інші агрегати для полегшення 
щоденної праці по господар-
ству. Також чоловік допомагає 
військовим на Сході. Взимку він 
виготовив і передав у зону АТО 
буржуйку. Пізніше отримав ще 

одне цікаве замовлення. Бійці 
просили зробити пристрій, який 
дозволяв би заряджати телефон 
у польових умовах без електро-
мережі. Для того щоб змайстру-
вати ручний «міні-генератор», 
знадобилися лише колесо від 
дитячого велосипеда, до якого 
було приладнано ручку, дина-
мо з радянського велосипеда і 
випрямляч до традиційної під-
зарядки з різними роз’ємами.

– У мене є ще багато ідей, 
тому хочу, щоб хтось продов-
жив мою справу. Я поділюся 
своїми розробками, передам 
усі креслення, напрацюван-
ня... Ще й консультуватиму, 
– каже Михайло Григорович. – 
Можливо, мені вдасться знай-
ти любителя помайструвати 
серед азотівців. Переконаний, 
що на підприємстві таких ви-
нахідників вистачає. Тож, хто 
зацікавиться – нехай зверта-
ється до мене.

Максим Батир

Черкащанин власноруч 
виготовляє городню техніку

Пошанування зі словами  
щирої вдячності

Петро Миколайович Пилипенко

Михайло та Віра Лавріненки демонструють свій «мотоблок»

У загальному підрахун-
ку Петро Миколайович 42 
роки незмінно трудився на 
Черкаському «Азоті». Його 
добросовісна праця не раз 
поціновувалася почесни-
ми грамотами, грошовими 
винагородами, щирою ко-
лективною повагою.



№5, 4 ТРАВНЯ 2016 РОКУ AAЗОТЗОТAAЗЗООТТ
ЧЧеркаськииеркаськии

’благодійність, захист

12

Великодні набори бійцям 
доставлять волонтери Центру 
допомоги армії та ГО «Поміч 
народу».

Крім того, волонтери 
«Азоту» продовжують комп-
лектувати для бійців посилки 
з найбільш затребуваними на 
передовій речами. Напередод-
ні свят азотівці передали ГО 
«Наш батальйон» спальники, 
комплекти наколінників-на-
локітників, тактичні окуляри, 
захисну маску та берці.

– Антитерористична опе-
рація на Сході нашої країни 
розпочалася два роки тому. 

Однак питання матеріального 
забезпечення бійців, поліп-
шення ефективності оборо-
ноздатності країни досі зали-
шаються вкрай актуальними, 
– зазначає економіст з фінансо-
вої роботи відділу бюджетування 
та контролінгу, волонтер Дмитро 
Самуйлик. – Спільними зусил-
лями нам вдалося забезпечити 
всім необхідним мобілізованих 
азотівців. Зараз ми спрямову-
ємо зібрані працівниками під-
приємства кошти для надання 
допомоги окремим військовим 
та батальйонам.

Власн. інформ

30 років віддаляють нас від тієї жахливої події, яка сталася в ніч на 26 квітня 1986 року, – аварії на Чорнобильській 
АЕС. У перші дні червня 1986 року 205 вогнеборців Черкащини перебували в складі зведеного загону на ЧАЕС, ви-
конуючи урядове завдання. Всього у ліквідації аварії на ЧАЕС було задіяно 418 пожежних Черкаської області. Серед 
них  – 75 пожежних нашого загону.

Уже котрий рік поспіль стало 
доброю традицією запрошувати 
ветеранів, ліквідаторів ката-
строфи на ЧАЕС та пенсіоне-
рів, які працювали в колишньо-
му 1-му загоні ДПО з охорони 

ВАТ «Азот» (нині 1 ДПРЗ ПАТ 
«АЗОТ») на заходи, що відбува-
ються у стінах загону. На всіх 
урочистостях вони – почесні 
гості. Напередодні Дня Чорно-
бильської трагедії на території 

18 ДПРЧ 1 ДПРЗ зустрілися 
ветерани та учасники ліквіда-
ції аварії, які пригадали неза-
бутні події тих страшних днів. 
У свою чергу співробітники 
загону продемонстрували гос-
тям новий пожежний інвентар, 
показали наявну техніку спе-
ціального обладнання та осна-
щення на території частини. 

На почесному зібранні були 
присутні директор департаменту 
з охорони праці Л.В.Зінченко,  
голова ради ветеранів Черкась-
кої обласної асоціації ветеранів 
війни та служб цивільного захис-
ту Т.І.Андрійчук та начальник 
загону Ю.О.Литвин. Під час за-
ходу відбулося нагородження 
почесними грамотами  Чер-
каської міської громадської 
організації «Союз Чорно-
биль України» та Черкаської 
облдержадмістрації, подяка-
ми української православної 

церкви Владики Іоана, Чер-
каської обласної громадської 
організації «Союз Чорнобиль», 
УДСНС та 1 ДПРЗ.

На знак 30-ї річниці траге-
дії на ЧАЕС  на фасаді частини 
була закладена «Капсула часу», 
в яку помістили всю інфор-
мацію станом на квітень 2016 
року з такими відомостями: 
список керівництва держави, 
ДСНС України, ДСНС Украї-
ни у Черкаській області, керів-
ництва ПАТ «АЗОТ», 1 ДПРЗ 
Управління ДСНС України у 
Черкаській області та підпо-

рядкованих частин, коротка 
характеристика ПАТ «АЗОТ» 
та 1 ДПРЗ Управління ДСНС 
України у Черкаській області 
(сили та засоби), список нині 
живих ліквідаторів Чорно-
бильської катастрофи, а також 
тих, хто пішов із життя, флеш-
карта з вищезазначеними до-
кументами та фотографіями 
діяльності 1 ДПРЗ за увесь пе-
ріод. 

Усі запрошені та співробіт-
ники загону поклали квіти до 
меморіалу «Ліквідаторам ава-
рії на ЧАЕС – співробітникам 
1 ДПРЗ м. Черкаси», який 
було збудовано на території 
18 ДПРЧ 1 ДПРЗ у 2009 році та 
символічно названо – «І живим, 
і мертвим». 

Підготувала В.Соловйова

30 РОКІВ НЕ ЗМОВКАЮТЬ 
тривожні дзвони Чорнобиля

Ініціативна група ПАТ «АЗОТ» «Україна понад усе» й комітет самоорганізації насе-
лення мікрорайону «Дніпровський» передали військовим гостинці до великодніх свят. 
За фінансової підтримки азотівців було замовлено паски. Активісти ж КСН «Дніпров-
ський» підготували для військовослужбовців пиріжки й крашанки.

Волонтери «Азоту» 
привітали бійців АТО

Л.В.Зінченко та Ю.О.Литвин з ліквідаторами аварії на ЧАЕС

Покладання квітів до меморіалу
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Сама Прага – це вже суцільний музей під відкритим небом. Вона полонить гостей за-
тишком середньовічних мощених вулиць і мостів, кількістю унікальних будиночків, таєм-
ничістю старовинних замків у готичному стилі, величчю численних шпилів, що підпира-
ють небо. Можна безкінечно продовжувати цей перелік, проте розповім про найбільш 
значимі візитівки чеської столиці – Празький Град і Карлів міст.

Стара Прага розкинулася 
по обидва боки річки Влтава. 
Перш ніж місто стало «Златою 
Прагою», пройшло багато сто-
літь. Вчені встановили, що вже 
близько 850 року існував цей 
край, як торговий і культурний 
центр. Для його захисту  від на-
падів було побудовано дві фор-
теці – Вишеград і Празький 
Град. Про Вишеград уже йшла 
мова, на черзі – Празький Град, 
що розкинувся на лівому бе-
резі річки. Його справедливо 
вважають історичним серцем 
столиці та предметом гордості. 
Можна сказати, що це місто в 
місті, обнесене фортечною сті-

ною. На сьогодні це найбільша 
президентська резиденція у сві-
ті. Біля парадних воріт Граду 
щогодини відбувається зміна 
варти. Опівдні ця церемонія 
проходить під звуки фанфар.

У далекі часи потрапити в 
Празький Град було дуже не-
легко. Піднімалися туди піш-
ки або на конях, а знатних дам 
слуги несли на ношах. Багато 
води спливло у Влтаві, перш 
ніж через неї перекинули міст. 
Проте навіть зараз, мандруючи 
«неспішною ходою» та роздив-
ляючись довколишні красоти, 
дорога вгору забиває подих… 

Споруджувався Празький 
Град цілими поколіннями 
майстрів, а тому кожен камінь 
тут – святиня для чехів. Його 
перлиною є Собор Святого Віта, 
який слугує взірцем культово-
го будівництва як за технічни-
ми характеристиками, так і за 
художнім рівнем. Старовинні 
шпилі Собору вже понад 600 
років надають Празькому Гра-
ду особливої чарівності. Крім 
богослужінь, він до 1836 року 
служив місцем коронації ко-
ролів і королев, а також місцем 
поховання святих покровите-
лів та государів. Виконаний в 

готичному стилі з елементами 
бароко, він приголомшує своєю 
пишністю. Прикрашений без-
ліччю скульптур різних розмі-
рів, кожна з яких має свій зміст. 
Здається, що жахливі гаргулії, 
стрибнуть з висоти прямо на 
вас… Зовні Собор прикраше-
ний унікальними башточка-
ми, орнаментами, кам’яними 
й бронзовими барельєфами.  
Тут завжди багатолюдно. Сюди 
приходять помилуватися кра-
сою, якій непідвладний час. 
Велич Собору Святого Віта 
така, що на його фоні почуваєш 
себе маленькою мурахою.

розташовані вежі: Староміська 
– на правому березі Влтави, а 
на лівому – Малостранська, 
які довгий час були єдиною 
прикрасою моста, але нада-
лі встановили 30 скульптур, 
котрі гармонійно вписуються 
в загальну композицію і утво-
рюють ансамбль виняткової 
краси. Найзнаменитіша з них 
– Ян Непомуцький. За леген-
дою, якщо прикласти руку до 
його зображення і загадати 
бажання, воно обов’язково 
здійсниться. За Староміською 
мостовою баштою на Кржижов-
ницькій площі встановлені ста-
туї Карла IV і Вацлава IV.

Життя на мосту дуже різно-
манітне. Кожен день відбува-
ється щось нове: виступають 
музиканти, продаються кар-
тини, сувеніри… І довкола па-
нує атмосфера, яку не передати 
словами.

Ніна Гошуренко

Найстарішим мостом через 
річку Влтаву є знаменитий Кар-
лів міст, перший камінь у будів-
ництво якого заклав Карл IV 
9 липня 1357 року. Для того, 
щоб міст простояв століття, ві-
домий на той час зодчий Петро 
Парлерж вирішив додавати в 
будівельний розчин не тільки 
камінь і пісок, а й сирі яйця. 
Був виданий наказ про те, щоб 
зі всіх околиць королівства 
везли до Праги яйця. Будівни-
цтво тривало понад 100 років. 

Карлів міст заслужено вва-
жають справжнім музеєм. Його 
довжина – 520 метрів, а шири-
на – 10 метрів.  По обидва кінці На Карловому мосту

Велич Собору Святого Віта

Перед парадним входом у Празький Град

Згідно з Книгою ре-
кордів Гіннеса, Празький 
Град, довжиною 570 мет-
рів і шириною майже 130 
метрів, є найбільшим су-
цільним замковим комп-
лексом у світі. Його площа  
майже 70 000 м2. Зане-
сений до списку Всесвіт-
ньої спадщини ЮНЕСКО, 
він складається з великої 
композиції палаців і цер-
ковних будівель різних 
архітектурних стилів, від 
будівель римського стилю 
Х століття до готичних цер-
ков та палаців ХІV століття. 
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Народилися такі особистості: 
Фрідріх Брокгауз – німецький видавець, засновник енциклопедичного видавни-

цтва, яке носить його ім’я; Луї Жак Тенар – французький хімік, член французької АН. 
Автор праць з хімії та хімічної технології. Довів, що натрій, калій і хлор – елементи, 
відкрив пероксид водню; Джон Спік – англійський мандрівник, дослідник Африки. 
Разом з Річардом Бертоном вони першими з європейців досягли озера Танганьїка, 
після чого Спік відокремився й дійшов до великого озера, яке назвав Вікторія (на 
честь королеви) та виявив витік Білого Нілу; Марія Донець-Тессейр – українська спі-
вачка, педагог, народна артистка УРСР; Лев Туркевич – український диригент і ком-
позитор. Автор багатьох хорових творів. Одрі Хепберн – американська актриса кіно, 
володарка «Оскара».

* День молоді Китаю (офіційне свято) – річниця патріотичного руху «4 травня».

Цей день в історії позначений такими подіями: 
1715 рік. У Парижі виготовлено першу складальну парасольку.
1838 рік. З кріпацтва викуплено Тараса Шевченка.
1924 рік. З 4 травня по 27 липня в Парижі проходили VIII Олімпійські ігри. Столи-

ця Франції стала першим містом, якому довірили приймати олімпійців двічі.
1927 рік. У США створено Академію кіномистецтв, яка зараз вручає призи «Оскар».
1968 рік. У меню мережі «Макдональдз» вперше з’явився «БігМак».
1980 рік. Відбулося відкриття діорами «Битва за Київ. Лютізький плацдарм» (у селі 

Нові Петрівці на Київщині). 
2006 рік. Картину Пабло Пікассо «Дора Маар із кицькою» продано на аукціоні в 

Нью-Йорку за  95,2 млн. доларів. Сума, за яку було продано картину, стала другою за 
величиною, коли-небудь заплаченою на торгах за твори мистецтва.

04
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

ТРАВНЯ
Радимо приготувати

Необхідно:  6 яєць, 100 г твердого 
сиру, 2 яблука, 1 цибулина, 100 г грець-
ких горіхів, 200 г майонезу.

Приготування: відварені яйця нарі-
зати кружечками, а цибулю – півкіль-
цями та замаринувати в розведеному 
водою оцті у пропорції 1:1. Твердий сир 
і яблука натерти на тертці, грецькі горі-
хи подрібнити. Підготовлені продукти 
викласти шарами в такій послідовності: 
яйця, цибуля, сир, яблука, горіхи. Кож-
ний шар змастити майонезом.

Нарізати соломкою 200 г шинки і 300 г
консервованих печериць, додати 250 г 
кукурудзи. Все посолити, поперчити, 
перемішати й заправити майонезом.

Ірина Ткаченко, м. Черкаси Іменини в Максима, Миколи, Олександра, Олексія та Федора.

Салат  «Карнавал»

Салат із печерицями

Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки
СІМЕЙНА ВЕЧЕРЯ – вівторок (о 18 год. 30 хв.)
(Комедія на 2 дії Марка Камолетті)
Театр Буркіна-Фасо (Західна Африка) 
КІІВА – п’ятниця (о 18 год. 30 хв.)
(Вистава за твором Уілфред Ілбуду)
Львівський академічний молодіжний театр імені Леся Курбаса 
НОЖІ В КУРЯХ, АБО СПАДОК МІРОШНИКА – неділя (о 17 год.)
(Трагедія на 1 дію Девіда Гарровера)
Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка 
ЗІРКА, АБО ІНТОКСИКАЦІЯ ТЕАТРОМ – понеділок (о 18 год. 30 хв.)
(Комедія на 2 дії Ноеля Кауарда)

24

29

30

27

Вартість квитків від 50 грн. Вистави відбуватимуться 
у Черкаській обласній філармонії.

Телефони для довідок: 
36-07-21, 36-07-18

24 травня у Черкасах – під егідою Черкаського академічного обласного українського музично-драматичного 
театру імені Т.Г. Шевченка – стартує ХІ Міжнародний театральний фестиваль «СЦЕНА ЛЮДСТВА».
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ВІТАЄМО!

МАЦЮТУ Олександра Володимировича 
– апаратника синтезу цеху А-3 із 60-річ-
чям.

ГРЕК Тетяну Юріївну – апаратника цеху 
К-2 із 60-річчям.

КРЕЩЕНКО Ольгу Дмитрівну – акуму-
ляторника цеху М-9 із 50-річчям.

ПРОЦЕНКА Андрія Віталійовича – 
електромонтера цеху електропостачання 
із 30-річчям.

ДЯДЮШКО Ольгу Миколаївну – лабо-
ранта хіманалізу ЦВТК із 60-річчям.

ГІРЧЕНКО Оксану Юріївну – інжене-
ра-технолога цеху К-6, голову цехового 
комітету із 45-річчям.

ГОРДІЄНКА Анатолія Костянтиновича 
– слюсаря-ремонтника ЦЦР із 55-річчям.

КОРЕПАНОВУ Олену Вікторівну – 
апаратника теплоутилізації цеху М-5 із 
40-річчям.

БІЛОГОРОДСЬКОГО Сергія Юрійо-
вича – спеціаліста відділу діагностики і 
контролю із 55-річчям.

КАПУСТІНУ Ларису Володимирівну – 
апаратника абсорбції цеху М-7 із 50-річ-
чям.

ПАВЛЕНКА В’ячеслава Дем’яновича – 
токаря АТЦ із 60-річчям.

ЗАРВУ Віктора Васильовича – старшого 
майстра КВПіА цеху К-1 із 60-річчям.

ГНАТУША Сергія Андрійовича – елект-
ромонтера цеху М-5 із 50-річчям.

МИРОНЮК Надію Григорівну – лабо-
ранта хіманалізу ЦВТК із 50-річчям.

ТРОФІМОВА Сергія Івановича – зас-
тупника начальника відділу діагностики і 
контролю із 65-річчям.

ШАЦЬКОГО Дмитра Миколайовича – 
заступника начальника залізничного цеху 
із 45-річчям.

ПЕТРОВА Владислава Геннадійовича – 
начальника РМЦ із 45-річчям.

КОЛЕСНИКА Василя Івановича – слю-
саря-ремонтника цеху ОПСВ із 60-річ-
чям.

КУТОВОГО Олега Станіславовича – ма-
шиніста крана АТЦ із 45-річчям.

ХАРЧЕНКА Руслана Володимировича – 
чергового слюсаря КЦ із 35-річчям. 

ЯВОРСЬКОГО Віталія Стаховича – ма-
шиніста газодувних машин цеху М-9 із 
65-річчям.

ВОВК Анну Іванівну – менеджера УМТП 
із 30-річчям.

УСЕНКО Наталію Леонідівну – електро-
монтера цеху К-1 із 50-річчям.

ДЖИКВАС Любов Віталіївну – апарат-
ника теплоутилізації цеху М-5 із 50-річ-
чям.

ЯШАНА Олександра Олександровича – 
енергетика АТЦ із 45-річчям.

ОВЧАРЕНКА Василя Васильовича – 
майстра з ремонту цеху А-3 із 40-річчям.

АВРАМЕНКА Валерія Юрійовича – апа-
ратника повітроподілу цеху К-3 із 35-річ-
чям.

ШКУРО Артура Петровича – електро-
монтера цеху К-5 із 50-річчям.

ДОРОШЕНКА Олександра Лукашевича 
– дефектоскопіста-рентгенолога УКР із 
50-річчям. 

КОЛЬБУ Аліну Олександрівну – еконо-
міста залізничного цеху із 25-річчям.

ЛИСЕНКА Василя Григоровича – слюса-
ря КВПіА цеху К-4 із 55-річчям. 

ЮРЧЕНКА Сергія Володимировича – 
токаря РМЦ із 55-річчям. 

ЖОВНІР Віталію Валеріївну – маши-
ніста насосних установок цеху ВПіПК із 
35-річчям.

КОТЕСЕНКОВА Євгена Володимиро-
вича – слюсаря-ремонтника цеху К-7 із 
50-річчям.

ГЛИЗЕНКА Сергія Вікторовича – елек-
тромонтера цеху електропостачання із 
30-річчям.

АРТЕМЬЄВА Олега Анатолійовича – 
апаратника підготовки сировини цеху 
М-7 із 55-річчям.

ЛИСЕНКО Марію Григорівну – апа-
ратника хімводоочищення цеху ХВО із 
50-річчям.

МАЛЯРЧУКА Юрія Васильовича – 
електромонтера цеху електропостачання 
із 30-літтям.

МАРЧУКА Сергія Борисовича – началь-
ника зміни котельного цеху із 40-річчям.

РІДЧЕНКО Варвару Василівну – опера-
тора на відстійниках цеху ОПСВ із 60-річ-
чям.

КАРПОВА Олександра Анатолійовича – 
слюсаря-ремонтника цеху К-9 із 55-річчям.

З ювілеєм!

Хай над вашими долями сяють невмирущі небеса, хай для вас зозулі невтомно 
кують щасливі літа, сповнені здоров’ям, радістю та найкращими почуттями.

55-й ювілейний рік життя нещодавно святкувала старший комірник цеху 
складського господарства Галина Андріївна КОЛЬБА. Цього року випов-ню-
ється безперервних 20 років, як Галина Андріївна трудиться на Черкаському 
«Азоті», хоча її біографія на підприємстві розпочалася ще в 1978 році. 

Визначні ювілеї працівників «Азоту»

Тоді Галина Андріївна працювала в 
комбінаті громадського харчування, у 
наявних на той час їдальнях. Саме це 
виробниче місце й стало місцем її зна-
йомства з майбутнім чоловіком – Воло-
димиром Андрійовичем Кольбою, який 
віддав рідному «Азоту» 32 роки сумлінної 
діяльності. Зараз його естафету продов-
жує син Андрій, який працює старшим 
майстром в управлінні капітальних ре-
монтів.

Нинішній рік для Галини Андріївни 
ювілейний і ще в одному. Виповнюється 30 
років подружнього життя. За цей період 
разом з чоловіком «нажили» і виховали 
двох дітей – доньку Оксану і сина Андрія. 
А зараз неймовірну втіху їм приносять 
три чудових онучки – Софійка, Ліля та 
Мирослава.

З 2005 року Галині Андріївні колектив 
цеху складського господарства довірив 
очолювати цеховий комітет і вона з цим 
добре справляється, проймаючись тур-
ботою про кожного працівника струк-
турного підрозділу. 

Турботлива мама, любляча дружина 
і бабуся, дбайлива господиня… За всі ці 
чесноти життя виставило Галині Андріївні 
дві відмінних п’ятірки. А тому залиша-
ється й надалі побажати Вам родинного 
щастя та доброго самопочуття. Хай з 
роками не міліє Вашого серця доброта!

Ніна Гошуренко, фото автора

Хай не міліє Вашого 
серця доброта!

Галина Андріївна Кольба
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Після урочистої частини керівництво ПАТ «АЗОТ» і  міста разом з журналістами, депутатами та гро-
мадськістю здійснили першу поїздку містом у новенькому тролейбусі по бульвару Шевченка від Соборної 
площі до вулиці Можайського і в зворотному напрямку.

НОВІ ТРОЛЕЙБУСИ 
ГОТОВІ ВИЙТИ НА ЛІНІЮ

Перші пасажири мали можливість 
відчути наскільки плавно та м’яко ру-
хається тролейбус навіть на не ремон-
тованій частині дороги.

Оглядаючи подарований електро-
транспорт, присутні відзначали просто-
рий пасажирський салон, зручні м’які 
крісла, продумані до найменших дріб-
ниць деталі щодо пересування грома-
дян, як у салоні, так і безпосередньо під 
час посадки-висадки. 

Тролейбуси мають низьку підлогу 
одного рівня без сходів, що досить важ-
ливо для батьків з дитячими візками чи 
людей з обмеженими фізичними мож-
ливостями. Вони оснащені пандусом 

для посадки-висадки пасажирів в інва-
лідних кріслах, системою захисту від за-
тиснення пасажирів дверима, сучасною 
системою опалення, що забезпечуватиме 
комфортний тепловий режим у салоні 
за будь-яких погодних умов. Підвищену 
комфортабельність має і робоче місце 
водія. Воно повністю відділене від паса-
жирського салону, обладнане зручним 
сидінням, інформативними приборами 
та оснащене кондиціонером.

Нині подарований «Азотом» тран-
спорт проходить реєстрацію, отримує 
номерні знаки і вже найближчим часом 
має вийти на лінію. 

Власн. інформ.


