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Вітаємо з Днем хіміка!
Сил, наснаги та нових здобутків!

Читайте в номері

Інтерв’ю Голови Правління 
ПАТ «АЗОТ» Віталія 
Леонідовича Склярова

Цех М-2 закінчив 
капітальний ремонт та 
відновив випуск продукції

Азотівці отримали 
нагороди та відзнаки

Династія Сорокіних 
нараховує три покоління 
хіміків
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Бажаємо вам міцного здоров’я, особистого 
щастя, життєвої наснаги, добробуту 

та плідних здобутків на підтвердження 
професійного звання, служінню якому ви 

присвятили свою активну трудову діяльність!
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Щиро вітаю вас з професійним 
святом – Днем хіміка!

Прийміть теплі слова подяки за тру-
довий героїзм та самовідданість, профе-
сіоналізм, високу кваліфікацію, вміння 
в суворих економічних умовах не пада-
ти духом, розвивати й вдосконалювати 
виробництво. 

Ми, хіміки, виробники мінеральних 
добрив, добре знаємо, що від нашої ро-
боти залежать нові врожаї, наповнення 
наших столів свіжими та якісними про-
дуктами харчування.

Бажаю кожному працівникові підпри-
ємства подальших вагомих досягнень у 
роботі. Нехай у ваших домівках завжди 
панують мир, достаток і благополуччя!

,

 OSTCHEM

Сердечно вітаємо вас 
з професійним святом – Днем хіміка!
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 Виповнилося 5 років, як  ПАТ «АЗОТ» увійшло до холдингу OSTCHEM (об’єднує підприємства азотної хімії Group DF). 
Протягом усіх цих років були періоди, коли підприємство працювало стабільно, але були й такі, коли ця стабільність 
виявлялась  надто «крихкою». І все ж, «Азоту» вдавалося переборювати труднощі та йти вперед, тоді як багато інших 
підприємств, по суті, зійшли з дистанції. Що стало вирішальним у долі ПАТ «АЗОТ», якими позитивними змінами позна-
чилися ці роки в життєдіяльності трудового колективу, розповідає Голова Правління ПАТ«АЗОТ» Віталій Скляров.    

ПАТ «АЗОТ» – підприємство, 
що вирізняється
прагненням бути кращим

– Будь-яке підприємство 
буде успішним і матиме перс-
пективу за умови, коли, по-
перше, в країні є політична і 
економічна стабільність, спри-
ятливий інвестиційний клімат 
для ведення бізнесу,  а, по-друге,  
коли  підприємство  має ефек-
тивного власника. На жаль, 
криза, що охопила всі сфери 
суспільного життя – економічну, 
політичну, соціальну, стала за-
тяжною і з кожним наступним 
роком тільки поглиблювалася. 
У таких умовах працювати було 
складно. Нагадаю, що ПАТ 
«АЗОТ» з 2011 року входить до 
холдингу OSTCHEM. На під-
приємство прийшов ефектив-
ний власник.  Очевидно, цей 
момент і став вирішальним у  
подальшій його  долі. Час по-
казав безпомилковість стратегії 
обраної холдингом OSTCHEM. 
В її основу було  покладено прі-
оритетні напрями діяльності й 
розвитку, один з яких – запро-
вадження інвестиційно-інно-
ваційної моделі економічного 
зростання. Такий підхід дав 
можливість за п’ять років реалі-
зувати низку програм з  рекон-
струкції і модернізації основних 
та допоміжних цехів, впровади-
ти енергозберігаючі технології, 
розробити і впровадити заходи з 
екологічної безпеки. У підсумку 
це забезпечило надійну роботу 
цехів з можливим нарощуван-
ням обсягів виробництва про-
дукції, яка є конкурентоспро-
можною як на внутрішньому, 
так і на зовнішньому ринках. Ми 
досягли значного зниження ви-
тратних коефіцієнтів сировини 
і енергоресурсів на тонну виро-
бленої продукції. Успішна робо-
та підприємства гарантувала ви-
сокі соціальні стандарти. Тож, я 
можу з впевненістю сказати, що 
ПАТ «АЗОТ» належить до тих 
підприємств, які вирізняють-
ся стійкістю і прагненням бути 
кращими.

   – Реалізація яких інвести-
ційних програм  виявилась най-
більш результативною?

 – Їх багато. Однак зупинюсь 
на  кількох проектах, під час роз-
робки і впровадження яких, ми 
завжди враховували як еконо-
мічні, так і екологічні аспекти 
й отримали очікуваний резуль-
тат. У 2013 році в цеху М-2  під 
час заміни стрипер-апарату поз. 
Е-201 у відділенні синтезу було 
досягнуто не лише відновлення 
добової продуктивності агрегату, 
а й зменшення питомих витрат 
електроенергії на 3,8 кВт на ви-
робіток однієї тонни карбамі-
ду. Також вдалося мінімізувати 
ймовірність викиду шкідливих 
речовин в атмосферу. На реалі-
зацію цього проекту було спря-
мовано понад 8,5 млн. грн. У 
нинішньому році в цьому ж цеху 
ми замінили конденсатор  кар-
бамату низького тиску Е-303, 
що забезпечить ефективність 
виробництва та зменшить ви-
тратні коефіцієнти аміаку на 
тонну карбаміду (в загально-
му близько 330 тонн на рік). На 
реалізацію цього проекту було 
спрямовано 12 млн. грн. У 2011 
році в цеху з виробництва кар-
баміду М-6 проведено рекон-
струкцію установок очистки 

газу, що дозволило за чотири 
роки знизити викиди аміаку 
на 56,3 т, карбаміду – на 47,8 т. 
Обсяг капіталовкладень склав 
1,6 млн. грн. Загалом з часу по-
купки ПАТ «АЗОТ» Дмитром 
Фірташем і входження підпри-
ємства до холдингу OSTCHEM  
у розвиток виробництва було ін-
вестовано майже  790  млн. грн.  

– Незважаючи на складну 
економічну ситуацію, підпри-
ємство продовжує працювати. 
Якими виробничими показника-
ми характеризується нинішній 
рік?

– Взяті виробничі темпи з 
осені 2015 року, по суті, не спа-
дали до настання і проведення 
весняних польових робіт ни-
нішнього року. Виробничі по-
тужності цехів: М-9, М-5, А-3, 
А-5, М-2, М-6, М-7 були за-
вантажені на сто відсотків. Хочу 
висловити подяку колективам 
усіх структурних підрозділів за 
злагоджену роботу, професійне 
виконання покладених на них 
обов’язків. Саме завдяки їм та 
керівному складу менеджменту  
підприємства було виконано  всі 
зобов’язання перед споживача-
ми. Хіміки зробили все можли-
ве, щоб аграрії вчасно і якісно 

впоралися з польовими робота-
ми, восени зібрали гарний уро-
жай, і щоб у кожній родині був 
завжди  хліб на столі.  Для цього 
ми й  працюємо. 

У першому кварталі 2016 
року ПАТ «АЗОТ» відвантажило 
понад 547 тис. тонн мінеральних 
добрив на внутрішній ринок. Це 
досить вагома цифра.

– Відомо, що підприємство 
постійно переймається проблема-
ми міста, демонструючи  соціаль-
ну відповідальність бізнесу. Тіль-
ки в цьому році «Азот» порадував 
містян  багатьма   приємними но-
винами, яких  неможливо не помі-
тити!  Взяти хоча б 15 новеньких  
тролейбусів, які щойно вийшли 
на маршрути Черкас  з яскравим  
логотипом «OSTCHEM»… 

– Безкоштовна передача 
нових  тролейбусів – це наша  
допомога у реформуванні тран-
спортної системи міста. Споді-
ваємося, що внесок «Азоту» в 
її реалізацію буде не тільки від-
чутним, а й пришвидшить цей 
процес. Зараз ми продовжуємо 
облаштовувати прибудинкові 
території в житлових мікрорайо-
нах, встановлюємо парканчики, 
асфальтуємо проблемні ділянки 
доріг і тротуарів тощо. Тобто, 
цей перелік  можна продовжува-
ти. Думаю, мешканці міста від-
чули реальні зміни на краще.  

 
– У переддень  професійно-

го свята – Дня хіміка, щоб Ви 
побажали колективу підприєм-
ства?

 – Хочу привітати колектив із  
професійним святом і побажати 
стабільної роботи, впевненості в 
завтрашньому дні і сказати, що 
труднощі – це тимчасове яви-
ще. Вони завжди були й будуть. 
Їх ми навчились переборювати. 
Тому бажаю всім нам витримки 
і віри в краще! А головне – миру 
на нашій землі!

Євдокія Мацокіна

Голова Правління ПАТ «АЗОТ» Віталій Скляров
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У цеху М-2 з виробництва карбаміду пройшли пускові операції після завершення робіт у рамках планового капіталь-
ного ремонту. На виконання комплексу організаційно-технічних заходів, серед яких і проект з модернізації обладнан-
ня, холдингова компанія OSTCHEM інвестувала понад 12 млн. грн.

НА «АЗОТІ» ЗАВЕРШИВСЯ 
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 
У ЦЕХУ М-2

– Передбачені капітальним 
ремонтом роботи завершилися 
згідно з графіком. На сьогодні в 
цеху успішно пройшли пускові 
операції. Зараз ми виходимо 
на планову виробничу потуж-
ність, – розповідає начальник 
цеху М-2 Дмитро Артюхов.

Завдяки ефективним тех-
нічним рішенням і професіо-
налізму всіх ремонтних служб 
підприємства протягом двох 
тижнів, відведених для прове-
дення капремонту, було реалі-
зовано доволі складні проекти. 
Найбільш масштабний – заміна 
конденсатора карбамату низько-
го тиску Е-303 на новий апарат 
чеського виробництва. Кожен 
етап його виготовлення впро-
довж півроку контролювали 
відділ головного механіка й 
технічний відділ «Азоту». Вра-
ховуючи особливості виробни-
цтва карбаміду, посилені вимо-
ги висувалися насамперед до 
якості сталі.

– Новий апарат дозволяє 
нам ефективніше вести процес 
конденсування газів вузла ре-

циклу й десорбції, за рахунок 
чого мають знизитися витратні 
коефіцієнти аміаку на тонну 

карбаміду. Також реалізований 
інвестиційний проект має еко-
логічну складову, оскільки пе-
редбачає зменшення викидів 
шкідливих речовин в атмосфе-
ру, – пояснює Дмитро Артюхов.

Крім того, під час капремон-
ту в цеху М-2 було відремонто-
вано збірник вуглеамонійних 
солей V-301, поршневий комп-
ресор вуглекислого газу К-102, 
електродвигун, редуктор низь-
кого тиску й сепаратор на тур-
бокомпресорі К-104, прове-
дено чистку теплообмінного 
обладнання та конденсаторів 
випарки. Як розповів енерге-
тик цеху М-2 Андрій Токар, на 
розподільчій підстанції 6 кВ 
старі акумуляторні батареї було 
замінено на сучасні італійські 
FIAMM. Вони забезпечать на-
дійне електропостачання опе-
ративних ланцюгів підстанції 
та схем управління компресо-
рами вуглекислого газу.

Максим Батир

У цеху А-5 провели ремонтні 
роботи на агрегаті аміаку

Паралельно з цехом М-2 на ремонт зупинився і цех А-5 з виробництва аміаку. Як зазначив начальник цеху Петро 
Кропива, було виконано досить великий обсяг робіт.  

Так, на котлах-утилізаторах 
поз. 101-СВ, 102-С виконано 
роботи з усунення протічок 
трубчатки, на компресорі тех-
нологічного повітря поз. 101-J 
замінено ротор корпусу висо-
кого тиску та мультиплікатор, 
на печі первинного риформін-
гу поз. 101-В виконано роботи 
з відновлення футерування й 
тунелів, на регенераторі поз. 
102-Е – роботи з відновлення 
переливних тарілок у верхній 
частині тощо. 

Крім працівників цеху, в ро-
ботах були задіяні всі ремонтні 
цехи товариства. Спеціалісти 
ЦЦР проводили ремонт дина-
мічного обладнання; УКР – 
ремонт реакторів, теплообмін-
ного обладнання, демонтаж-
монтаж і ремонт трубопрово-
дів; РМЦ – ремонт арматури,  
виготовлення запчастин та 
оснастки для ремонту облад-
нання; ЦЗП – ремонт футеру-
вання печі, заміну теплоізоля-
ції, встановлення риштувань 

тощо; ЦЕРЦ – ремонт елект-
рообладнання; цех КВПіА 
– повірку, ремонт засобів 
КВПіА, ревізію і ремонт сис-
тем управління паровими 
турбінами. 

Також для забезпечення 
подальшої надійної роботи об-
ладнання і трубопроводів, які 
працюють під тиском, експерт-
ною організацією ТОВ «ТТН 
ДІЕКС» було проведено пла-
нове обстеження цих об’єктів. 

Наталія Бакалова

Починаючи з 2011 року, в розвиток ПАТ «АЗОТ» хол-
динг OSTCHEM інвестував близько 790 млн. грн., з них 
456 млн. грн. – у капітальні ремонти.

А.А.Панченко та В.В.Коваленко під час монтажу конденсатора
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ПАТ «РІВНЕАЗОТ» 
РОЗПОЧАЛО КАМПАНІЮ 
КАПІТАЛЬНИХ РЕМОНТІВ

Із початку квітня у ПАТ «Рівнеазот» OSTCHEM було проведено низку нарад за участі цехів, директорів за напрямками, 
головних спеціалістів та керівників профільних відділів. На цих нарадах насамперед вирішували питання розробки гра-
фіків і плану ремонтів, проведення обстежень, забезпечення матеріалами й необхідними запчастинами, дотримання 
охорони праці на проммайданчику.

№№ 2,3 та 5 цеху водопоста-
чання і каналізації, ремонти 
міжцехових комунікацій це-
хів неконцентрованої азотної 
кислоти (НАК), котельного 
цеху та цеху хімічної підготов-
ки води. Паралельно ремонти 

торкнуться також блоку розді-
лення повітря цеху Аміаку-1, 
агрегатів з виробництва не-
концентрованої азотної кис-
лоти у цеху НАК та інших під-
розділів підприємства.

Джерело: ПАТ «Рівнеазот»

Результатом кропіткої ро-
боти учасників нарад під ке-
рівництвом головного інженера 
підприємства Володимира Ко-
валенка стало визначення пла-
ну та графіка ремонтних робіт. 
На підприємстві було видано 
наказ, згідно з яким розпочали-
ся ремонти у всіх цехах «Рівнеа-
зоту» та на об’єктах міжцехових 
комунікацій. 

Зокрема, заплановано про-
вести капремонти агрегату №1 
підготовки синтез-газу та пер-
шого й другого агрегатів синтезу 
аміаку цеху Аміаку-2. Ремонтні 
служби підприємства розпоча-
ли ремонти технологічного об-
ладнання цеху аміачної селітри 
і третьої технологічної нитки з 
виробництва вапняково-амі-
ачної селітри (цех СМД). У 
планах ремонтників і повний 
ремонт водооборотних циклів 

Северодонецкий «Азот»
ежемесячно экономит пар

В ЧАО «Северодонецкое объединение Азот» реализовали масштабную энергосбере-
гающую программу. Вместо пара давлением 0,45 МПа цеха перешли на использование 
других источников энергии (электричество, теплофикационная вода).

В результате цех пароснаб-
жения избавился от затрат на 
ежемесячную выработку 10 тыс. 
Гкал пара 0,45 МПа.

– Этот низкопотенциаль-
ный пар использовали для хо-
зяйственных нужд — отопле-
ния, горячего водоснабжения. 
Но из-за протяженных ком-
муникаций происходили зна-
чительные теплопотери, — от-
мечает заместитель начальника 
цеха пароснабжения и обще-
комбинатовских коммуникаций 
Александр Рязанцев. — Теперь 
цеха применяют электропо-

догрев или теплофикацион-
ную воду. Это значительно 
экономичней, ведь мы смогли 
исключить более 20 км трубо-
проводов, по которым раньше 
происходила подача пара 0,45 
МПа.

Цех пароснабжения и об-
щекомбинатовских коммуни-
каций Северодонецкого «Азо-
та» OSTCHEM продолжает 
выработку пара, необходимого 
только для технологических 
процессов предприятия.

Источник: azot.lg.ua

Северодонецк

На территории Северо-
донецкого «Азота», который 
входит в холдинг OSTCHEM, 
прошли учения по гражданс-
кой защите при утечке аммиа-
ка, в которых участвовали 
службы предприятия и по-
жарно-спасательные части 
нескольких городов Луган-
ской области.

По сценарию учений, на 
складе аммиака произошла 
разгерметизация одной из 
емкостей, что привело к вы-
теканию 80 тонн аммиака на 
открытую площадку. При-
бывшие на место подразде-
ления оказали «пострадав-
шим» первую помощь. Затем 
последовали локализация и 
ликвидация последствий ава-
рии — была проведена пен-
ная атака, накрывшая зерка-
ло разлившегося аммиака.

– В целом, слаженность 
действий на высоком уров-
не, — сказал, анализируя 
итоги учений, заместитель 
начальника ГУ Государствен-
ной службы ЧС Украины 
в Луганской области, пол-
ковник Максим Мельник. 
— Считаю, что такие сце-
нарные учения нужно отра-
батывать как можно чаще. 
Они помогают персоналу 
химического предприятия 
и подразделениям, которые 
обеспечивают безопасность, 
совершенствовать свою го-
товность в случае возникно-
вения аварийных ситуаций.

Источник: azot.lg.ua

Прошли 
масштабные 

учения
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МСП «Ника-Тера» завершил 
первый этап Проекта 
по увеличению пропускной 
способности терминала

На вооружение портовиков ООО «МСП Ника-Тера» поступили два мобильных грейферных перегружателя немецкой 
компании Sennebogen стоимостью более 23 миллионов гривен. Современная спецтехника приобретена в рамках реа-
лизации комплексного Проекта по увеличению мощностей и пропускной способности порта.

Сразу после проведения 
пусконаладочных работ новые 
машины отправились на обра-
ботку грузов.

По словам председателя об-
щества «Ника-Тера» Александ-
ра Гайду, многолетний опыт 
эксплуатации в порту техники 
Sennebogen подтвердил её на-
дежность и высокие технико-
экономические характеристики.

– За время работы на 
«Ника-Тере» спецтехника 
Sennebogen зарекомендовала 
себя на должном уровне. Ма-
шины объединяют в себе удоб-

ство в эксплуатации, эконо-
мичность, производительность 
и безопасность, что послужило 
лучшим доказательством для 
продолжения сотрудничества 
и приобретения новой техники 
этой компании. Обеспечение 
максимальной безопасности и 
автоматизации выполняемых 
работ, используя новейшие 
технологии и передовой опыт 
мировых лидеров портовой от-
расли, является приоритетным 
направлением развития морс-
кого терминала, – прокоммен-
тировал приобретение новой 
техники Александр Гайду.

Перегружатель 835 серии E 
от Sennebogen располагает ко-
лесной базой, благодаря чему 
он может оперативно передви-
гаться и маневрировать. Безо-
пасная работа манипулятора 
обеспечивается как удобным 
обзором из кабины, так и изоб-
ражением, выводимым на мо-
нитор с видеокамер.

Приобретенные перегружа-
тели преимущественно будут 
использоваться для работы по 
схеме вагон-склад, а также для 
штабелирования грузов. Сис-
тема работы гидравлического 
манипулятора «Sennebogen 
835» практически исключает 
ударные нагрузки на металло-
конструкции днища и стенок 
полувагонов во время выгруз-
ки, что значительно продлева-
ет сохранность и срок эксплуа-
тации вагонов. Всего в порту на 
сегодняшний день используется 
до 10 единиц аналогичной тех-
ники.

В целом на техническое пе-
ревооружение порта в 2016 году 
МСП «Ника-Тера» направит 
172 млн. грн.

Источник: nikatera.com

Порт способствует 
развитию детского спорта

В Корабельном районе состоялась единственная в своем роде спартакиада детских 
дошкольных учреждений Николаева.

Воспитанники детских са-
дов под присмотром педагогов 
«соревновались» в разнообраз-
ных эстафетах и конкурсах. 
Во время игровых переры-
вов  детей, родителей и всех, 
кто пришёл на мероприятие, 
развлекали сказочные персо-
нажи и веселые музыкальные 
номера. 

Проведение такого меро-
приятия стало возможным 
благодаря поддержке крупных 
предприятий Корабельного 
района: «МСП Ника-Тера», 
НГЗ и НТРЗ.

С напутственными словами 
перед ребятами выступил замес-
титель начальника порта Ана-
толий Петров: – Дошкольный 
возраст – это очень важный 
этап в жизни каждого ребёнка, 
во время которого формиру-
ются многие личные качества. 
И очень важно, чтобы в этот 
период воспитание было на-
правлено в правильное русло. 
Спорт – как раз одно из них. 
Он закаляет характер, делает 
ребенка целеустремленным, 
настойчивым, уверенным и 
главное – здоровым. Сегодня я 

желаю всем ребятам продол-
жать своё развитие, хорошего 
настроения и воли к победе.

Все участники спартакиады 
были награждены дипломами и 
подарками.

Председатель общества 
«МСП Ника-Тера» Александр 
Гайду отметил, что необходи-
мо способствовать развитию 
детско-юношеского спорта и 
морской терминал будет про-
должать поддерживать стрем-
ление ребят к достижению 
спортивных вершин.

Источник: nikatera.com

Кроме мобильных перегружателей «Sennebogen 835», до конца текущего года 
морским терминалом «Ника-Тера» будут приобретены два портальных крана «Марк-
36» грузоподъемностью 36 тонн производства финской корпорации Konecranes.
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Відзначені цього року до Дня хіміка (зліва направо): О.В.Серьогіна, М.І.Шимко,
К.Л.Макаренко, Г.М.Соломаха, І.Л.Зейналова та В.В,Пугач

Працівників Черкаського ПАТ «АЗОТ», що входить до холдингової компанії OSTCHEM (об’єднує підприємства азотної 
хімії Group DF), відзначено з нагоди професійного свята Дня хіміка за сумлінну і багаторічну працю. Нагороди вони отри-
мають 27 квітня під час урочистостей в ПК «Дружба народів».

З НАГОДИ ДНЯ ХІМІКА
АЗОТІВЦІ ОТРИМАЛИ
ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ

Союз хіміків України та Центральна 
рада профспілки працівників хімічної 
та нафтохімічної галузей промисловості 
нагрудним «Знаком пошани за заслуги 
перед хімічною галуззю України» нагоро-
дили Петра Федоришина, начальника цеху 
розділення повітря К-3; Миколу Шимка, 
заступника начальника цеху з виробництва 

аміачної селітри М-9; Тетяну Луценко, 
старшого хіміка промислово-санітарної ла-
бораторії підприємства; Миколу Півтора-
ку, майстра зміни цеху хімводоочищення 
та Юрія Гордієнка, який багато років очо-
лював централізований відділ технічного 
контролю, а з березня цього року працює 
тут консультантом.

Ще 24 працівники підприємства буде 
відзначено грамотами Черкаської облдерж-
адміністрації, обласної і міської рад та ПАТ 
«АЗОТ».

– Напередодні професійного свята хі-
міків наші працівники традиційно отри-
мують нагороди за сумлінну, багаторічну 
працю, високий професіоналізм, відпо-
відальність. Адже саме такі люди роблять 
свій неоціненний внесок у розвиток під-
приємства та хімічної галузі в цілому. Ра-
дий буду привітати виробничників під-
приємства із заслуженими нагородами та 
з Днем хіміка, – зазначив Голова Правлін-
ня ПАТ «АЗОТ» Віталій Скляров.

Вручення нагород виробничникам 
відбудеться під час урочистостей, які про-
йдуть напередодні професійного свята в 
Палаці культури «Дружба народів». 

За останні роки троє працівників ПАТ 
«АЗОТ» були удостоєні Ордена «За заслу-
ги» ІІІ ступеня, семеро отримали почесне 
звання «Заслужений працівник промисло-
вості України», семеро – медаль «За працю 
і звитягу».  Неодноразово азотівців відзна-
чали подяками Прем’єр-міністра Украї-
ни, Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі України, грамотами Міністерства 
промислової політики тощо.

Наталія Бакалова,
фото автора

1. ГРАМОТОЮ ЧЕРКАСЬКОЇ ОДА
Макодзеба Олег Васильович – старший апаратник виробни-

цтва сечовини цеху М-2; Соломаха Григорій Михайлович – майстер 
цеху складського господарства; Челомбітько Іван Силович – ін-
структор-методист з фізичної культури та спорту; Мартинюк Дмитро 
Пилипович – слюсар АВР цеху ВПіПК; Петров Віктор Володимиро-
вич – вантажник цеху М-9.

2. ГРАМОТОЮ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
Сомик Валентин Іванович – начальник зміни цеху А-5; Пугач 

Валентина Василівна  – ізолювальник з термоізоляції цеху за-
хисних покриттів; Рябчун Ольга Петрівна – апаратник перегон-
ки цеху К-4; Варченко Василь Лукич – електромонтер з ремон-
ту та обслуговування електроустаткування централізованого 
електроремонтного цеху.

3. ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Серьогіна Олена Василівна – апаратник пiдготовки сиро-

вини та вiдпускання напiвфабрикатiв i продукцiї цеху М-7; За-
порожець Віра Іванівна – завідувач складу цеху складського 

господарства; Дума Анатолій Павлович – слюсар-ремонтник 
РМЦ; Підгорний Володимир Васильович – старший майстер 
зміни цеху К-6.

4. ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ ПАТ «АЗОТ» 
Грузинський Сергій Анатолійович – апаратник конверсії 

цеху А-3; Оврамко Тетяна Володимирівна – слюсар КВПіА цеху 
М-6; Новицька Валентина Миколаївна – апаратник пiдготовки 
сировини та вiдпускання напiвфабрикатiв i продукцiї цеху М-7; 
Швець Ганна Іванівна – апаратник виробництва сульфату амо-
нію цеху К-2; Зейналова Ірина Львівна – старший майстер 
управління капітальних ремонтів; Барбаш Зоя Миколаївна – 
апаратник хімводоочищення цеху ХВО; Позивайло Леонід Ва-
сильович – машиніст котлів котельного цеху; Федоров Микола 
Євгенович – водій 1 класу автотранспортного цеху; Зіма Ми-
кола Ількович – машиніст газодувних машин цеху ВПіПК; Ма-
каренко Катерина Леонідівна – реєстратор медичний медико-
санітарної частини; Панченко Олександр Федорович – монтер 
колії залізничного цеху.

Визнані кращими та нагороджені з нагоди професійного свята:
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Історія становлення ПАТ «АЗОТ» багата на імена хіміків, які найкращі роки свого життя присвятили будівництву й 
розвитку одного з найпотужніших хімічних підприємств країни. Сьогодні ці здобутки примножують їхні нащадки, про-
довжуючи писати славну біографію своєї родини.

Трудову династію Сорокіних започат-
кував Валентин Олександрович (директор 
«Азоту» в 1971 – 1980 рр.). Він був одним 
із тих спеціалістів, які, пройшовши ви-
робничу школу на споріднених підпри-
ємствах, у 1964 році приїхали до Черкас 
на будівництво хімкомбінату. Саме в цей 
період керівництво об’єднання ухвалює 
рішення про будівництво ще одного цеху 
з виробництва аміаку. Через рік було під-
писано контракт із французькою фірмою 
«Енса», а вже в 1966 році відбувся старт бу-
дівельних робіт. Ще через три роки, коли 
на пусконалагоджувальних операціях у 
цеху А-3 позмінно трудилося близько двох 
тисяч осіб, до них приєднався син Вален-
тина Сорокіна – Олександр, який продо-
вжує працювати на підприємстві й нині.

– Робота в цеху кипіла на повну – 
компресори були зібрані лише наполо-
вину, проводився монтаж іншого облад-
нання, автоматики, приладів…, – згадує 
в одному з інтерв’ю слюсар КВПіА цеху 
А-3 Олександр Сорокін. – Шефмонтаж 
здійснювали, звісно, французи. Вони за-
лишалися у нас до закінчення гарантійно-
го випробування в 1974 році. Під час пус-
коналадки багато сил пішло на усунення 
дефектів, реконструкцію окремих вузлів 
і трубопроводів. Тим не менше нашому 
колективу вдалося стабілізувати техноло-
гічний процес.

У 1971 році Валентин Олександрович 
Сорокін очолив колектив Черкаського хім-
комбінату. Початок його керівництва по-
значився особливим масштабом. Якщо 
раніше виробництва вводилися в екс-
плуатацію поступово, то тепер одночас-
но будували три великотоннажних цехи 
– з виробництва аміачної селітри, слабкої 
азотної кислоти та аміаку. Обсяги капі-
тальних вкладень тоді склали 70 млн. кар-
бованців.

Наступними пусковими об’єктами 
були комплекс з виробництва термічно-
фосфорної кислоти й діамонійфосфату. 
Крім цих продуктів, на введених потуж-
ностях налагодили випуск діамофосу – ще 
одного висококонцентрованого добрива. 
В 1977 році розпочалося будівництво цеху 
А-5 з випуску аміаку за японською техноло-
гією. Останнім споруджуваним об’єктом під 
керівництвом Валентина Олександровича 
Сорокіна став комплекс «Карбамід-330» – 
цех М-2. На початку 2000-х років у цьому 
структурному підрозділі розпочинається 
трудовий шлях внука колишнього дирек-
тора – також Валентина Сорокіна.

– Дідусь багато цікавого розповідав 
про роботу. Саме його мудрі настанови й 
вплинули на подальший вибір професії, 
– розповідає начальник відділення складу 
цеху М-2 Валентин Сорокін-молодший. – 
Таких людей я не зустрічав. Він був неймо-

ДИНАСТІЯ СОРОКІНИХ 
МАЙЖЕ ВТРИЧІ СТАРША, 
НІЖ ЧЕРКАСЬКИЙ «АЗОТ»

Валентин Олександрович Сорокін зі студентами (з архіву 70-х років)

Олександр і Валентин Сорокіни

вірно розумний. Міг відповісти на будь-
яке запитання, якого б рівня складності 
воно не було. Якось я вирішив влаштувати 
йому перевірку і попросив намалювати 
будову атомного підводного човна. Мені 
здавалося, що це нереально. Та на мій по-
див, дідусь узяв олівець і почав малювати, 
а через три години все показав і пояснив.

Після закінчення школи Валентин 
Олександрович вступив до Черкаського 
державного технологічного університету. 
Отримавши одразу два дипломи – інжене-
ра-технолога й економіста, у вересні 2000 
року він прийшов працювати апаратником 
у цех М-2. Протягом року в рамках вну-
трішньої програми підготовки молодих 
спеціалістів освоює 8 робочих місць і у 
квітні 2002 року його переводять на по-
саду начальника зміни, ще через півтора 
роки – на посаду начальника відділен-
ня. За його безпосередньої участі в цеху 
М-2 були впроваджені важливі проекти 
– встановлено вузол охолодження карба-
міду, нові віброгранулятори та лінію паку-
вання продукції у біґ-беґи.

Свій слід в історії Черкаського «Азоту» 
залишили й інші члени родини: бабуся 
Валентина Сорокіна-молодшого – Євдокія 
Сергіївна, мама Олічхон та дружина Анна. 
Загалом, династія Сорокіних має понад 
120 років спільного трудового стажу.

Максим Батир
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виробничий ювілей

4 червня 1996 року на базі колишніх цехів НСО, ЦЦР-2 та централізованої дільниці зварювання було створено управ-
ління капітальних ремонтів. Тепер це один із наймолодших підрозділів ПАТ «АЗОТ» з найбагатшою історією досягнень. 
Без участі колективу висококласних майстрів-ентузіастів не проходить жоден поточний чи капітальний ремонт.

Управління капітальних 
ремонтів відзначатиме 
20-річний ювілей

– 20 років тому в управлін-
ня прийшли хороші і вже до-
свідчені спеціалісти з різних 
структурних підрозділів, але 
щоб колектив згуртувався і 
сформувався так званий кіс-
тяк, знадобилося кілька років, 
– розповідає начальник УКР 
Володимир Бандура. – Сьогодні 
ми вже маємо свою філософію 
й цінності. Насамперед праців-
ники розуміють, що немає про-
хідних робіт чи неважливого 
обладнання. Кожне завдання, 
яке нам доручають, має свій 
масштаб на підприємстві. Тому 
якість всіх без винятку робіт, 
незалежно від обставин, повин-
на бути тільки найвищою.

У структурі УКР функціо-
нує вісім дільниць, дві служби і 
два бюро. Перші три дільниці 
займаються ремонтом облад-

нання у цехах підприємства. 
Котельно-мідницько-зварю-
вальна дільниця виготовляє і 
відновлює запасні частини для 
нестандартного обладнання. В 
обов’язки фахівців п’ятої діль-
ниці входить розробка техно-
логічних процесів зварювання 
та дефектоскопія обладнання, 
шостої – ремонт вагонона-
вантажувачів і конвеєрів, сьо-
мої – виготовлення й наладка 
вентиляційних та пилогазоу-
ловлюючих установок. Мате-
ріалами, комплектуючими час-
тинами й інструментами всіх 
забезпечує колектив дільниці 
з підготовки виробництва. 
Водночас служби механіка й 
енергетика підтримують пра-
цездатність усіх видів облад-
нання, а планово-розподільче 
бюро опікується організацією 

ремонтів, координацією ді-
яльності дільниць і служб. 
Визначення кошторису робіт, 
нормування та оплату праці 
робітників і службовців закрі-
плено за економічним бюро.

Якщо на «Азоті» колектив 
УКР відповідає за безпечну, 
надійну, ефективну роботу 
технологічного обладнання і, 
відповідно, безперервний ви-
робничий процес, то в місті за-
вдяки цьому структурному під-
розділу створюються умови для 
активного дозвілля дітей. Три 
роки тому на базі управління роз-
почалося виробництво дитячих 
майданчиків, а згодом і спортив-
них тренажерів, які встановлено 
у різних мікрорайонах Черкас. 
Крім того, колектив допомагає 
підшефним школам з виконан-
ням різних ремонтів – пере-

важно теплових мереж і систем 
водопостачання.

За роки існування УКР стало 
кузнею кадрів, виховавши справ-
жніх майстрів ремонтної справи.

– Не кожен може стати 
слюсарем чи котельником. 
Крім освіти й досвіду, треба 
мати божу іскру та величезне 
бажання постійно вдоскона-
люватися, – зазначає Володи-
мир Бандура. – У талановитих 
ремонтників є свій почерк. 
Вони не просто механічно ви-
конують свою роботу. Для них, 
скажімо, крім функціональ-
ності обладнання, важлива ще 
й естетика. Такі фахівці виріз-
няються і глобальним мислен-
ням. Цілісна картина про обсяг 
робіт на об’єкті і фінальний ре-
зультат у них формується під-
свідомо, без будь-яких супро-
відних документів.

Високу кваліфікацію фа-
хівців УКР неодноразово від-
значали й за межами ПАТ 
«АЗОТ». Наприкінці 2015 року 
зварювальники Ігор Горішний 
та Андрій Чорний здобули при-
зові місця на XI всеукраїнському 
професійному конкурсі «Золо-
тий кубок Бенардоса». Окрім 
нагород, азотівці отримали 
запрошення до складу збірної 
команди, яка цьогоріч пред-
ставлятиме Україну на міжна-
родному конкурсі в Китаї.

Свій досвід і майстерність 
колектив встигає демонстру-
вати і «на лінії», і в культурно-
спортивному житті підприєм-
ства. Успіх спортсменів УКР 
засвідчує блиск численних 
кубків, здобутих на різноманіт-
них змаганнях і спартакіадах.

Бажаємо колективу УКР 
міцного здоров’я, подальшого 
процвітання й стабільності, 
професійних успіхів і зростан-
ня, збереження кращих вироб-
ничих традицій!

Максим Батир

Дружний колектив УКР, який з перших днів очолює В.Г.Бандура, нараховує 
220 осіб. Серед найбільш досвідчених спеціалістів: «ітеерівці» – Г.Т.Цвелодуб, 
А.І. Левицький, В.Г.Петраш, А.В. Кольба; слюсарі-ремонтники – О.В.Коваль, 
С.М.Шевченко, І.О.Бойко, В.В.Тараненко, С.П.Зімоздрін, Р.В.Цибулько, 
В.В.Коваленко, В.М.Зуйко, В.М.Космина, Г.Є.Бугайчук; котельники – П.М.Заярнюк, 
О.Г.Педченко, А.М.Пуринков; зварювальники – В.Ю.Чорний, С.М.Шевченко; 
дефектоскопіст О.Л.Дорошенко; терміст В.І.Шаповал та інші. 
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Черкаський «Азот» провів у Парку хіміків свято для ветеранів та жителів мікрорайону в рамках відзначення 71-ї річ-
ниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні. 

ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM 
ОРГАНІЗУВАЛО СВЯТО 
ДО ДНЯ ПЕРЕМОГИ

Окрасою свята стали вис-
тупи фіналістів міського етапу 
конкурсу «Мистецький диво-
край Черкащини»: ансамбль 
«Колібрі» (Перша міська гімна-
зія), ансамбль «Карамель» (гім-
назія №31), гурт «Зозуленька», 
ансамблі «Горицвіт», «Надія», 
«Колібрі» (спеціалізована школа 
№20), ансамбль «Ірбіс»  (спеціа-
лізована школа №13) та інші. 

Учасники свята мали мож-
ливість не лише насолодити-
ся концертною програмою, 
але й скуштувати традиційної 
солдатської каші. Для її при-
готування кулінари комбінату 

громадського харчування ПАТ 
«АЗОТ» закупили 80 кг пшона, 
40 кг м’яса, 27 кг сала, 35 кг ци-
булі, 30 пляшок олії, 540 яєць. 
Тож всі охочі мали можливість 
відчути смак цієї символічної 
страви. Допомагали азотівцям 
готувати кашу та пригощати 
нею всіх охочих військові 104-го 
окремого батальйону військової 
частини А1744 м.Черкаси. Саме 

завдяки їхній польовій кухні 
страва набула характерного 
димку.

– Нам дуже сподобалося 
організоване «Азотом» свято: 
і концерт гарний, і каша смач-
на. Приємно, що організатори 
подбали про літніх людей, по-
ставили стільці, подали нам 
кашу, – розповідає пенсіонерка 
Людмила Гіріна, яка живе не-

подалік і завітала на свято. – Я 
сама 30 років пропрацювала на 
«Азоті», і мені дуже приємно, 
що підприємство продовжує 
жити інтересами міста.

Урочисті заходи з нагоди 
відзначення 71-ї річниці за 
участю ПАТ «АЗОТ» пройшли 
і в інших мікрорайонах Черкас.

Наталія Бакалова,
фото автора

Свято зібрало близько 1,5 тисячі черкащан різних поколінь, серед них ветерани війни, 
їхні діти, онуки й правнуки. З Днем Перемоги їх привітали керівники ПАТ «АЗОТ». До заходу 
долучилися й представники міської влади.

Солдатської каші змогли скуштувати всі охочі

Щира пісня для ветеранів

Депутати-азотівці та міський голова з ветеранами
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Співає народний аматорський хор ветеранів «Азоту»

Веслування на драгонботах, 
або човнах-драконах, зародило-
ся в Китаї понад 2000 років тому. 
Сам «дракон» є 22-місним ка-
ное з головою та хвостом мі-
фічної істоти. Попереду сидить 
барабанщик, який задає ритм 
команді. Двадцять спортсменів 
веслують сидячи на спеціаль-
них сидіннях – по 10 з кожної 
сторони. На кормі знаходиться 

рульовий. Він управляє вели-
ким рульовим веслом.

Сьогодні цим видом спорту 
займається понад 50 мільйонів 
осіб по всьому світу. Його по-
пулярність щороку зростає і в 
Україні. Майже в кожній об-
ласті створено федерацію з 
веслування на драгонботах. 

– У 2013 році наша команда 
пройшла бойове хрещення. На 
«Міжнародному осінньому ма-
рафоні» в Києві ми подолали 
12-ти кілометрову дистанцію 
за 55 хвилин і вибороли бронзу, 
– згадує Віталій Харченко.

Відтоді «Залізні хлопці» до-
сягли у драгонботі високих ре-
зультатів – як індивідуальних, 
так і командних. 14 спортсменів 
навіть увійшли до складу Збірної 
команди України.

– Це спорт на витривалість. 
Треба завжди бути в тонусі й 
мати хорошу фізичну форму, 
– зазначає Віталій Харченко. 
– Тренуємося і в спортивному 
залі, і на воді. Влітку вже втретє 
плануємо здійснити перехід до 

Сагунівки, що дуже непросто, 
адже дистанція в обидва боки 
становить 36 км. Усе йде добре, 
поки рухаємося вниз за течією, 
а от на зворотному шляху пос-
тійно думаєш, коли ж на го-
ризонті з’явиться черкаський 
міст.

У цьогорічних планах Чер-
каської федерації з веслування 
на човнах «Дракон» – стати 
призером кількох чемпіонатів. 

Крім того, команда працює 
над розширенням, тому за-
прошує всіх охочих і активних, 
незалежно від віку й досвіду, 
спробувати себе у видовищно-
му спорті. Тренування прохо-
дять за адресою: вул. Гагаріна, 
5. Додаткову інформацію може 
надати віце-президент федерації 
Денис Городнюк. Контактний 
телефон – (093) 985-14-90.

Максим Батир

Новий вид спорту – веслування на драгонботі – з’явився у Черкасах лише декілька років тому. Однак черкаські ат-
лети, серед яких і працівник ПАТ «АЗОТ» Віталій Харченко, вже впевнено виборюють нагороди на змаганнях всеукраїн-
ського та міжнародного рівня.

Азотівець займається 
екзотичним видом веслування

Реклама

Черкаська федерація, 
яку очолив відомий у місті 
тренер Павло Кучер, на-
раховує більше 40 дорос-
лих та 30 дітей. У 2013 
році одним із перших до 
місцевої команди прибор-
кувачів «драконів» «Залізні 
хлопці» приєднався майс-
тер з ремонту технологіч-
ного обладнання цеху А-3 
Віталій Харченко. До цього 
він професійно займався 
веслуванням на байдар-
ках та каное.
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Багато вулиць назвали на честь істо-
ричних діячів, ще частині повернули від-
роджені старовинні черкаські назви. Так, 
вулиця Ватутіна стала вулицею Гетьмана 
Сагайдачного, Петровського – Нарбутів-
ською, Рябоконя – Симиренківською, 
Ільїна – Надпільною тощо. Кілька вулиць 
перейменували на честь бійців, які загинули 
на Сході, – вулиця Луначарського тепер 
носить ім’я Генерала Момота, а Орджоні-
кідзе – Сергія Амброса.

Враховуючи пропозиції топонімічної 
комісії при облдержадміністрації, у травні 
було перейменовано ще 14 об’єктів топоні-
міки обласного центру: вулиця Паризької 
Комуни стала Кривалівською, Горького 
– Юрія Іллєнка, Громова – Максима За-
лізняка та ін.

Паралельно з процесом «націоналі-
зації» вулиць громадськість активно об-
говорює фінансові витрати, пов’язані зі 
зміною прописки та переоформленням 

документів на житло. Однак, як запевня-
ють правознавці, такі побоювання є без-
підставними. Зміна назви вулиці не є зміною 
місця проживання, тому законодавством не 
передбачена обов’язкова перереєстрація 
в паспорті. Не потрібно вносити зміни й 
до документів на нерухомість. Пройти цю 
процедуру доведеться лише в тому випад-
ку, якщо власник вирішить продати, по-
дарувати або передати свою нерухомість 
у спадок.

Рішенням міської влади Черкас і топонімічної комісії в місті перейменували 88 вулиць та провулків. Згідно з доку-
ментом, нові назви отримали об’єкти як у центрі, так і в спальних районах та на околицях міста.

У Черкасах декомунізували 
ПОНАД 80 ВУЛИЦЬ

вул. Леніна

вул. Мініна і Пожарського
вул. Піонерська
пров. Герцена
вул. Сєдова
узвіз Клубний
вул. Чкалова
вул. Луначарського
вул. Орджонікідзе
вул. Чекістів
вул. Котовського
пров. I-й-Комсомольський
пров. ІІ-й-Комсомольський
пров. ІІІ-й-Комсомольський
пров. ІV-й-Комсомольський
пров. XX-го Партз’їзду
пров. Артема
пров. Боженка
вул. Будьонного
вул. Ватутіна
пров. Ватутіна
вул. Вербовецького
пров. Водоп’янова
вул. Володарського
пров. Воровського
вул. Ворошилова
вул. Гайдара
вул. Гречухи
пров. Дзержинського
узвіз Дзержинського
пров. Жовтневий
вул. Ільїна
вул. Калініна
вул. Кірова
пров. Кірова
вул. Комунарів
вул. Конєва
пров. Корнійчука
пров. Котовського
вул. Красіна
пров. Красіна
вул. Крупської
пров. Крупської
вул. Кузнєцова
пров. Ліхачова

Повний перелік вулиць міста Черкаси, що перейменували рішенням міської ради

вул. Соснівська
вул. Митницька
пров. Хижняківський
вул. Новопречистенська
узвіз Остріжний
вул. Татинецька
вул. Генерала Момота
вул. Сергія Амброса
вул. Привокзальна
вул. Грушевського
пров. Дмитра Гуні
пров. Павла Бута
пров. полковника Бурляя
пров. Яцька Остряниці
пров. Анатолія Пашкевича
пров. Олексія Баранникова
пров. Медичний
вул. Пластунівська
вул. Гетьмана Сагайдачного
пров. Водопарковий
вул. Кобзарська
пров. Андрія Яковліва
вул. Мальовнича
вул. Раїси Кириченко
вул. Дахнівська Січ
вул. Героїв Майдану
вул. Чумацька
пров. Ольги Павловської
узвіз Білоцерківський
пров. Братів Яхненків
вул. Надпільна
вул. Нижня Горова
вул. Святотроїцька
пров. Ручай
вул. Змагайлівська
вул. Олени Теліги
пров. Січовий
узвіз Грецький
вул. Казбетська
вул. Косинська корчма
вул. В.Ложешнікова
пров. Михайла Ханенка
вул. Бігуча
пров. отамана Деркача

вул. Ярмаркова
вул. Затишна
вул. Горіхова
вул. Свидівоцька
вул. Лісницька
вул. Ст. лейтенанта Подолянчука
пров. Мол. сержанта Каравайського
узвіз Старособорний
пров. Зелений
вул. Нарбутівська
вул. Праслов’янська
пров. Слобідський
вул. Анатолія Лупиноса
пров. Михайла Сироти
пров. Миколи Калашника
вул. В’ячеслава Галви
вул. Симиренківська
пров. Івана Гука
вул. Братів Чучупаків
вул. Миколи Негоди
вул. Верхня Горова
пров. Горовий
пров. Майора Зайцева
пров. Капітана Лифаря
вул. Добровольчих батальйонів
вул. Мошногірська
вул. Ігоря Бойка
вул. Михайла Максимовича
від початку і до вул. Михайла
Старицького – вул. Олексія 
Панченка, від вул. Михайла 
Старицького – вул. Пахарів Хутір
вул. Попівка
вул. Кривалівська
вул. Героїв Чорнобиля
вул. Максима Залізняка 
від початку до вул. Молоткова –
вул. Гуржіївська, від вул. Бидгощсь-
ка – вул. Самійла Кішки
вул. Юрія Іллєнка
пров. Клименківський
вул. Івана Гонти
пров. Памфіла Юркевича
пров. Макара Кушніра
пров. Тодося Осьмачки
пров. Наталії Ужвій
пров. Андрія Химка
пров. Федора Вешняка

вул. Маршала Жукова
вул. Маршала Василевського
вул. Маршала Рокосовського
вул. Михайла Ткалича
вул. Нестеренка
вул. Нижня Комсомольська
пров. Орджонікідзе
вул. Островського
пров. Пархоменка
вул. Петровського
вул. Постишева
пров. Радгоспний
вул. Радянська
пров. Радянський
пров. Рози Люксембург
вул. Руднєва
вул. Рябоконя
пров. Семашка
пров. Тельмана
вул. Тищенка
вул. Фрунзе
пров. Фрунзе
пров. Фурманова
пров. Чапаєва
вул. Червоноармійська
вул. Черепіна
вул. Чичеріна
вул. Щорса
вул. Ярослава Галана

вул. Колгоспна
вул. Паризької Комуни
вул. Пролетарська
вул. Громова 
вул. Рози Люксембург

вул. Горького
пров. Енгельса
пров. Котовського
пров. Морозова
пров. Паризької Комуни
пров. Піонерський
пров. Плеханова
пров. Пролетарський
пров. Сакко і Ванцетті

від початку до вул. Ільїна 
(Надпільної) – вул. Небесної 
Сотні, від вул. Ільїна  – 
вул. Свято-Макаріївська
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У травні на базі 19 ДПРЧ 1 ДПРЗ Управління ДСНС України у Черкаській області відбулися щорічні змагання з пожеж-
но-рятувального спорту на першість Черкаської області серед юнаків та підрозділів області пам’яті Олексія Жирного.

Ці змагання проходять ось 
уже 26 років поспіль, вшано-
вуючи пам’ять вогнеборця, 
який, виконуючи професійний 
обов’язок, загинув під час лік-
відації пожежі в одному із кор-
пусів Черкаського педагогічного 
інституту (тепер ЧНУ).

На відкритті змагань був 
присутній заступник начальни-
ка Управління ДСНС України у 
Черкаській області з реагування 
на надзвичайні ситуації полков-
ник служби цивільного захисту 
В.Гончар, який був і головним 
суддею змагань.

Після урочистого відкриття 
розпочались власне змагання, 
участь у яких взяли команди 
Управління ДСНС України у 
Черкаській області: ДПРЧ-1, 
ДПРЧ-2, ДПРЧ-3, АРЗ СП, 18 
ДПРЧ та 19 ДПРЧ 1ДПРЗ.

Спортсмени змагалися у 
трьох видах: підйом по штурмо-
вій драбині у вікно 4-го поверху 
навчальної башти; підйом по 
висувній драбині у вікно 3-го 
поверху навчальної башти та 
оперативне розгортання від 
АЦ-40 (130) 63Б з прокладан-
ням магістральної лінії на 2 ру-
кава діаметром 66 мм, встанов-
лення розгалуження та подача 
від нього двох робочих ліній 
по одному рукаву діаметром 51 
мм. Під час змагань всі учасники 
показали високу фізичну май-
стерність та вправність.

За підсумками змагань, 
як і чотири роки поспіль, 

перше та друге загальноко-
мандні місця посіла команда 
18 ДПРЧ та 19 ДПРЧ 1 ДПРЗ 
відповідно. Замкнули трійку лі-
дерів вогнеборці 2 ДПРЧ. Всі 
переможці змагань були наго-
роджені грамотами.

Підготував
Денис Бєлашов

Вогнеборці вшанували 
пам’ять Олексія Жирного

Вогнеборці під час виконання третьої вправи

Страхова Компанія «Саламандра-Україна» вже чет-
вертий рік поспіль оголошує акцію для працівників ПАТ 
«АЗОТ», приурочену до професійного свята Дня хіміка. 

Скористайтеся унікальною 
пропозицією, візьміть участь у 
розіграші грошового призу.

В розіграші братимуть участь 
працівники ПАТ «АЗОТ», які 
є клієнтами СК «Саламандра-
Україна», та працівники, які 
оформлять хоча б один договір 
страхування до 31.05.2016 р.:

- обов’язкове страхування 
цивільно-правової відпові-
дальності власників наземних 
транспортних засобів;

- добровільне страхування 
наземного транспорту (крім 
залізничного) КАСКО;

- добровільне комплексне 
страхування наземного тран-
спорту (Міні Каско);

- добровільне страхування 
відповідальності перед третіми 
особами.

Детальну інформацію можна 
отримати за контактами: 

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.

До Дня хіміка відбудеться розіграш 
призів від СК «Саламандра-Україна»

Звертаємо вашу увагу на доступне кожному 
КОМПЛЕКСНЕ СТРАХУВАННЯ МАЙНА

ЩО МОЖЕ БУТИ ЗАСТРАХОВАНО
- нерухоме майно (квартира, будинок, орендоване майно)
- рухоме майно (меблі, побутова техніка, електронна техні-

ка), (поліс не покриває крадіжку)
- оздоблення приміщення (ремонт)
- відповідальність за шкоду майну, життю/здоров’ю третім 

особам. 
ПОЛІС ПОКРИВАЄ

Пошкодження або знищення майна в результаті:
- пожежі, вибуху  - затоплення
- стихійного лиха  - протиправних дій третіх осіб

РОЗМІР ВИПЛАТ
Розмір виплати = розміру завданого збитку.
При пошкодженні власного майна або майна і здоров’я 

третіх осіб – ремонт і відновлення майна до попереднього 
стану, покриття витрат на лікування та медикаменти.

СКІЛЬКИ КОШТУЄ ПОЛІС
Приклад: квартира 40 м2 – 450 грн.; 60 м2 – 575 грн.

20 років  успішної роботи на страховому ринку України
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Унікальною культурною спадщиною України є палацово-паркові ансамблі, які протягом кількох епох створювалися 
на основі архітектурних стилів, мистецтва та природи. Романтична «Софіївка», лірична «Олександрія», репрезентатив-
на Качанівка, казковий «Тростянець» і досі відбивають світогляд своїх творців, їхній талант і майстерність. А є й зовсім 
сучасні парково-храмові комплекси, які з’явилися на карті України вже в нинішньому тисячолітті.

Сакральна архітектура у 
стилі «Постмодерн». 

Щоб посилити інтригу щодо 
останнього, запитаю наступне: 
пам’ятаєте розкішний граніт-
ний фонтан, що прикрашав 
столичний Майдан Незалеж-
ності до масштабної рекон-
струкції? У народі цю кам’яну 
чашу називали «Рулеткою» за 
схожість форм. Офіційна ж наз-
ва – «Фонтан дружби народів». 
А чули, що тепер цей фонтан 
прикрашає якесь село на Київ-
щині? Так, нині він красується 
в Буках і за легкого вітру вліт-
ку обдаровує туристів жаданою 
прохолодою. За ініціативою 
місцевого мецената Івана Сус-
лова його відшукали на складі і 
після певної реставрації фонтан 
отримав друге життя.

Отже, в Буках Сквирського 
району, що на Київщині, на руслі 
місцевої річки Роставиці «ви-
ріс» храмовий комплекс, який 
складається з центрального 
храму Св. Євгенія, каплиць Св. 
Олександра та Миколая і дзві-
ниці Св. Даниїла.  Варто від-
дати належне: сміливі обриси 
оригінальних архітектурних 
форм спираються на масивний 
природний граніт, а стрункі 
гостроверхі бані тягнуться в 
простори неба. Погляд на-

довго завмирає, милуючись 
такою розкішною і незвичною 
красою архітектури. А поруч із 
храмовим, відвідувачів чекає не 
менш оригінальний парковий 
комплекс з казковими персона-
жами на дитячому майданчику, 
фонтанами, водоспадами, міст-
ками, скульптурами і  міні-зві-
ринцем, де окрім величного 
лева, справляють враження 
кумедні вовченята, рухливі 
ведмеді, гордий олень та інші 
звірі й птахи.

Якщо ви встигли побачити 
чимало  красивих місцин Украї-
ни і прагнете ще чогось  неспо-
діваного – відвідайте Буки. Не 
пожалкуєте.  

Парк імені Тараса Шевчен-
ка в Києві справедливо нази-
вають «зеленим корпусом» на-
ціонального університету. 

Це чи не єдине місце  в сто-
лиці, де можна запросто зустрі-
ти нинішніх зірок шоу-бізнесу, 
акторів, вчених, бізнесменів… 
У цьому  «зеленому острові» 
любили прогулюватися київ-
ські мільйонери та їхні роди-

За добру справу взявся садів-
ник Карл Христіані і відкриття 
парку, який назвали Універси-
тетським, відбулося в 1890 році.  

З одного боку парк вихо-
дить на «червоний корпус» 
університету, з іншого – на 
«жовтий», у якому колись були 
факультети журналістики та 
романо-германської філоло-
гії. Тепер тут Інститут філо-

чі: сім’я Терещенків, мер міста 
Іван Толлі, Михайло Булгаков, 
родичка письменника Льва Тол-
стого та царські особи. Кілька 
десятиліть поспіль у «зелено-
му корпусі» збираються «гуру» 
шахів і доміно.

Студенти університету іме-
ні Шевченка прозвали парк 
«зеленим корпусом» тому, що 
там можна з комфортом про-
гулювати пари. А колись же на 
його місці… паслися корови. 
Облагороджувати ж територію 
почали тільки завдяки імпе-
ратору Бразилії Дону Педро, 
який, відвідавши університет, 
висловив своє зауваження про 
пустелю перед головним кор-
пусом. 

Навколо парку – безліч ці-
кавих споруд різних архітек-
турних стилів, у яких розмі-
щувалися військові госпіталі і 
штаб-квартири держслужб, де 
проводили літературні вечори і 
мистецькі зустрічі. Варто лише 
пильніше придивитися довкола 
і все дивовижне відкриється пе-
ред вами зовсім поруч!

Ніна Гошуренко

логії гуманітарного корпусу 
університету ім. Т.Шевченка. 
Біля нього завжди людно. Зо-
крема, студенти обговорюють 
навчальний процес і навіть не 
підозрюють, що свого часу за 
партами у цьому будинку  си-
діли легендарні особистості. 
Тут вчилися Костянтин Паус-
товський, Михайло Булгаков 
і його брат Микола (в «Днях 
Турбіних» письменник описує 
Першу київську гімназію, яка 
була в цьому будинку). Серед 
тих, хто «гриз граніт науки» 
в стінах будівлі, були нарком 
Анатолій Луначарський, співак 
Олександр Вертинський, авіа-
конструктор Ігор Сікорський та 
інші. На території храмово-паркового комплексу в Буках

У парку імені Тараса Шевченка в Києві

Парк кілька разів перейменовували, аж поки у 1939 році не встановили 
пам’ятник Тарасу Шевченку – тоді він і став називатися іменем Великого Кобзаря. 
До речі, в ньому є фонтан у формі Чорного моря.
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Народилися такі особистості: 
Кирило Стеценко – український композитор, диригент. Організатор і учасник ба-

гатьох шевченківських концертів. Був автором обробки українського гімну «Ще не 
вмерла Україна»; Іван Стешенко – український співак. Співу навчався в Італії. Співав 
у театрах Італії, Англії, Польщі, Франції. Після 1917 року був солістом Київської опе-
ри, Харківського театру опери та балету, Харківської філармонії; Михайло Стельмах 
– український письменник, автор трилогії «Велика рідня», «Кров людська – не води-
ця», «Хліб і сіль»; Олег Скрипка – український рок-музикант, організатор етно-про-
ектів та фестивалів; Руслана Лижичко – українська співачка, переможниця «Євроба-
чення-2004». Народна артистка України.

* День слов’янської писемності і культури. Відзначається в Україні щороку, 
згідно з Указом Президента від 17 вересня 2004 року.

* Європейський день парків. Проголошений Європейською федерацією націо-
нальних і природних парків.

Цей день в історії позначений такими подіями: 
1945 рік. У Харкові, після чотирирічної перерви, відновив свою роботу Харків-

ський державний академічний театр опери та балету ім. М.Лисенка.
1956 рік. У швейцарському місті Лугано відбувся перший конкурс «Євробачення», 

в якому брали участь 14 представників семи країн (Бельгія, Голландія, Італія, Люксем-
бург, Франція, ФРН, Швейцарія). Переможницею стала Ліз Ассія (Швейцарія).

1997 рік. У Києві, біля стін історичних Золотих воріт, було відкрито пам’ятник 
Ярославу Мудрому, створеного за ескізами скульптора Івана Кавалерідзе, автора вста-
новленого в 1996 р. пам’ятника княгині Ользі.

2003 рік. Відкрито станції Київського метрополітену «Житомирська» й «Академ-
містечко».
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

ТРАВНЯ
Радимо приготувати

Необхідно: 7 корзинок з листкового 
тіста (продаються готові), 7 штук крабо-
вих паличок, 14 креветок, 2 круто зва-
рені яйця, 2 ст. л. консервованої куку-
рудзи, 1 ст. л. консервованого зеленого 
горошку, 50 г зеленої цибулі, 5 маслин 
без кісточок, 50 г майонезу, чорний ме-
лений перець, сіль – за смаком.

Приготування: крабові палички на-
різати невеликими шматочками, яйця 
дрібно посікти, а цибулю дрібно нарі-
зати. Крабові палички, яйця, кукурудзу, 
горошок і цибулю посолити, заправити 
перцем і майонезом. Все перемішати. 
Отриману начинку викласти в корзин-
ки і прикрасити їх креветками та мас-
линами.

Смачного!              

 Ольга Шевченко, м. Черкаси Іменини в Ростислава, Кирила, Олександра та Амалії.

Корзинки з крабовими 
паличками

За мотивами однойменного твору видатного аргентинського композитора, 
засновника напрямку «танго нуво» Астора П’яццолли. Лібрето черкаського поета 
Олексія Юріна. 

Головна героїня твору Марія – молода, чарівна мілонгітта, «жінка кабаре» – «нічна 
квітка насолоди», яка зустрівши справжнє кохання гине від рук ревнивців та заздріс-
ників. Долаючи кордони смерті, закохані возз’єднуються. В історії життя Марії компо-
зитор метафорично відтворив історію становлення самого жанру танго. Свого часу, 
саме Астор П’яццолла відродив танго, що переживало кризу у зв’язку з появою поп- і 
рок-музики, створивши новий напрямок «танго нуво». У виставі, де лунатиме жива 
музика пристрасного танго, беруть участь близько 30 акторів і музикантів театру. 

22.06

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

ГОЛОВНА КУЛЬТУРНА ПОДІЯ ЧЕРВНЯ
Прем’єра «Танго Марії». Мюзикл у ритмі танго
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ВІТАЄМО!

ПОКАСЬ Людмилу Володимирівну – ма-
шиніста насосних установок цеху К-3 із 
55-річчям.

ШВЕЦЯ Дениса Володимировича – слю-
саря КВПіА цеху К-2 із 25-річчям.

НЕЧИПОРЕНКА Олександра Михайло-
вича – слюсаря-ремонтника цеху М-6 із 
35-річчям.

ЮРЧЕНКО Любов Петрівну – апарат-
ника повітроподілу цеху К-3 із 55-річчям.

КУЗНЄЦОВА Олександра Віталійовича 
– апаратника повітроподілу цеху К-3 із 
40-річчям. 

ШЕСТАКА Костянтина Петровича – 
слюсаря АВР цеху очистки промислових 
і стічних вод із 50-річчям.

ГОЛИША Миколу Антоновича – слю-
саря-ремонтника цеху централізованого 
ремонту із 55-річчям.

БУРЯКА Олександра Мартіяновича – 
бригадира слюсарів-ремонтників управ-
ління капітальних ремонтів із 65-річчям.

ПОЛТОРАЦЬКУ Аллу Григорівну – апа-
ратника хімводоочищення цеху ХВО із 
50-річчям.

ПОТАПЕНКА Анатолія Івановича – апа-
ратника гідрування цеху К-4 із 45-річчям.

ВІННИКА Ігоря Івановича – слюсаря-
ремонтника управління капітальних ре-
монтів із 45-річчям.

НАБЕРЕЖНУ Зою Олександрівну – ла-
боранта хімічного аналізу централізо-
ваного відділу технічного контролю із 
50-річчям.

ШЕВЧЕНКА Миколу Івановича – ма-
шиніста тепловозу залізничного цеху із 
60-річчям.

СКОРИКА Максима Григоровича – на-
чальника залізничного цеху із 35-річчям.

РЕЛІКА Ігоря Миколайовича – слюсаря 
КВПіА цеху М-5 із 25-річчям.

КОСТЕНКО Тетяну Миколаївну – лабо-
ранта хімічного аналізу центральної лабо-
раторії із 25-річчям.

БЕЛАЗІНА Миколу Костянтиновича 
– апаратника випарювання цеху М-2 із 
40-річчям.

ВІТРЯК Євгенію Михайлівну – апарат-
ника повітроподілу цеху К-3 із 30-річчям.

МАКАЛЮКА Сергія Анатолійовича 
– апаратника змішування цеху М-9 із 
40-річчям.

ВАХНЕНКА Олексія Олексійовича – 
слюсаря КВПіА цеху контрольно-ви-
мірювальних приладів і автоматики із 
30-річчям.

НЕДУХУ Миколу Миколайовича – апа-
ратника підготовки сировини цеху М-2 із 
50-річчям.

КОСТОМАРОВУ Галину Василівну – 
завідуючу 14-м відділенням поштового  
зв’язку із 50-річчям.

ГОРДІШЕВСЬКОГО Анатолія Володи-
мировича – газозварника автотранспорт-
ного цеху із 55-річчям.

КУШНІРА Юрія Миколайовича – слю-
саря КВПіА цеху контрольно-вимірю-
вальних приладів і автоматики із 55-річ-
чям.

БОБІК Світлану Володимирівну – комір-
ника цеху хімводоочищення із 40-річчям.

КОНОНЕНКО Світлану Володимирівну 
– сестру-господарку медико-санітарної 
частини із 55-річчям.

КРАСНОГО Дмитра Миколайовича – 
електромонтера цеху М-9 із 25-річчям.

ІВАЩЕНКО Світлану Олександрівну – 
інженера-технолога котельного цеху із 
45-річчям.

КАЛІНІЧЕНКА Сергія Петровича – машиніста котлів котельного цеху.
ЩЕРБАКОВУ Олену Іванівну – машиніста фасувально-пакувальних машин цеху М-9.
РОМАНОВА Анатолія Варфоломійовича – водія автотранспортного цеху.

МІРОШНИКА Костянтина Михайло-
вича – апаратника підготовки сировини 
цеху М-2 із 30-річчям.

БОРИСЕНКА Владислава Сергійовича – 
електромонтера цеху електропостачання 
із 25-річчям.

СКЛАДАННУ Тетяну Віталіївну – хіміка 
центральної лабораторії із 30-річчям.

МЕЛЬНИЧЕНКА Юрія Михайловича – 
апаратника гідрування цеху К-4 із 45-річ-
чям.

РУДНИЦЬКОГО Віктора Миколайови-
ча – машиніста компресорних установок 
цеху М-2 із 55-річчям.

НАТУРУ Оксану Володимирівну – апа-
ратника абсорбції цеху М-2 із 45-річчям.

ТРОФІМЕНКА Валерія Анатолійовича – 
газорізальника РМЦ із 45-річчям.

ШИТОГО Сергія Миколайовича – 
електрослюсаря управління капітальних 
ремонтів із 50-річчям.

ДЖОГАНА Івана Миколайовича – слю-
саря-ремонтника цеху централізованого 
ремонту із 55-річчям.

ХОМУ Оксану Василівну – апаратника 
конденсату очистки котельного цеху із 
30-річчям.

З ювілеєм!

Із 25-річчям трудового стажу!

Бажаємо вам, щоб підґрунтям щасливого життя та плідної професійної ді-
яльності були міцне здоров’я, серця сповнені любов’ю та добром, земні радощі та 
щирі почуття!

Творчість наших читачів

*  *  *
У лип весілля. Гості-бджоли
Снують собі туди-сюди.
Духмяна музика довкола
Стікає в сонячні меди.

Стоять мрійливо на осонні.
Горять в небесному вогні.
А бджоли – нотки Мендельсона –
Квітки цілують запашні.

Липневим медом Липень липне.
Співає пісеньку тихцем.
І раз по раз щасливо схлипне
На липи сонячним дощем.

Липневим медом 
Липень липне…

*  *  *
«Впусти мене в хату!» –
                       вигукував дощ
І бив у зачинені двері.
Я ні звинувачень не хочу, ні прощ.
Ні слів на слизькому папері.

«Впусти мене в серце, –
                нахлюпував дощ, –
Так солодко плакати разом».
А я посміхався, хоч кидало в дрож –
До болю, до крику, до сказу!

«Впусти мене в долю», –
                     нашіптував дощ
І хмари тулив до віконця.
Але у душі відбувалося щось:
Я бачив за хмарами сонце!
       

*  *  *
Стоять каштани, стуливши лапки,
Немов не вірять іще в тепло.
А сонце ставить кульбабки-крапки,
Неначе каже: «Я вже прийшло!»

Іван Дубінін, м. Черкаси 
(Із книги «Осінній листоноша»)
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На початку травня Черкаський «Азот» продовжував наводити лад у різних мікрорайонах Черкас. По-
годні умови сприяли тому, щоб завершити всі роботи з побілки та фарбування. До того ж, на прохання чер-
кащан було розширено перелік дворів та вулиць, на яких здійснювалося прибирання.

У травні працівники «Азоту» 
ЗАВЕРШИЛИ РОБОТИ 
З БЛАГОУСТРОЮ МІСТА

Багато робіт з благоустрою було 
виконано в мікрорайоні «Митниця». 
Зокрема, приведено до ладу територію 
нав-проти фітнес-клубу «Sport Life» пе-
ред будинком по вул. Козацька, 5, де про-
живають багато працівників підприєм-
ства. Тут вирівняли територію, прибрали 
сміття, підстригли траву, побілили дере-
ва. Навколо клумб біля самого будинку 
встановили декоративні парканчики.  

Також азотівці розпиляли й вивезли 
аварійну вербу, яку звалило вітром на на-
бережній поблизу річкового вокзалу.

У травні було прибрано прибудинкову 
територію, побілено бордюри та встанов-

лено декоративні парканчики за адре-
сами вул. Героїв Сталінграда, 9 та 22, 
проведено роботи по вулицях Волкова, 
Толстого, Калініна, Амброса та інших.

Як зазначив Голова Правління ПАТ 
«АЗОТ» OSTCHEM Віталій Скляров, 
за останні роки підприємство дуже ба-
гато зробило для благоустрою вулиць 
та дворів міста, поліпшення його інфра-
структури, для облаштування підшеф-
них шкіл. Приємно бачити, як Черкаси 
стають чистішими, красивішими та за-
тишнішими і знати, що це заслуга ко-
лективу черкаських хіміків.

Наталія Бакалова, фото автора


