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«Азот» прикрашає подвір’я міста

Вперше навчання такого рівня проходили за участі представни-
ків навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності міста Київ, Полтавської, Сумської, Черкаської, 
Чернігівської областей, Інституту державного управління у сфері 
цивільного захисту, управління надзвичайних ситуацій Черкась-
кої облдержадміністрації, Черкаського інституту пожежної 
безпеки імені Героїв Чорнобиля.

Все більше черкаських двориків прикрашають декоративні 
парканчики, виготовлені працівниками ПАТ «АЗОТ». Торік 
у різних мікрорайонах міста було встановлено 2000 погонних 
метрів парканчиків. У весняно-літній період цього року вста-
новили ще 1200 метрів. Оскільки така продукція користується 
популярністю і все більше черкащан прагнуть обгородити свої 
клумби чи дитячі майданчики, виробництво не припинятиметь-
ся й надалі. У період з жовтня 2016 року по березень 2017-го 
«Азот» виготовить і передасть черкащанам ще 1800 погонних 
метрів декоративних парканчиків.

Показові спеціальні об’єктові навчання з цивільного захис-
ту пройшли 22 вересня  на базі Черкаського ПАТ «АЗОТ». Світ дитячої 

творчості,
таланту і краси

9
стор.

16 вересня у Центрі дитячої творчості «Азо-
ту» пройшов день відкритих дверей. Свято 
зібрало близько 70-ти дорослих та дітей. Детальніше на 2 стор.
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22 вересня  на базі Черкаського ПАТ «АЗОТ», що входить до холдингу ОSТСНЕМ (об’єднує підприємства азотної хімії 
Group DF) пройшли показові спеціальні об’єктові навчання з цивільного захисту, спрямовані на відпрацювання дій 
щодо ліквідації можливих наслідків надзвичайної ситуації на хімічному підприємстві.

НА ПАТ «АЗОТ» ПРОЙШЛИ 
МАСШТАБНІ НАВЧАННЯ 
З ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Вперше навчання такого 
рівня проходили за участі пред-
ставників навчально-методич-
них центрів цивільного захисту 
та безпеки життєдіяльності міс-
та Київ, Полтавської, Сумської, 
Черкаської, Чернігівської об-
ластей, Інституту державного 
управління у сфері цивільного 
захисту, управління надзвичай-
них ситуацій Черкаської облдер-
жадміністрації, Черкаського ін-
ституту пожежної безпеки імені 
Героїв Чорнобиля. 

До ліквідації імітованої  
«аварії» та проведення  аварій-
но-рятувальних заходів були 
залучені воєнізований газоря-
тувальний загін (ВГРЗ) ПАТ 
«АЗОТ», пожежно-рятувальні 
частини (ДПРЧ-18 та ДПРЧ-
19), які входять до складу пер-
шого державного пожежно-ря-
тувального загону (1 ДПРЗ) з 
обслуговування ПАТ «АЗОТ», 
три пожежно-рятувальні час-
тини УДСНС України в Чер-
каській області (ДПРЧ-1, 
ДПРЧ-2 та ДПРЧ-3), медико-
санітарна частина та санітарна 
лабораторія «Азоту», обласний 
центр екстреної медичної до-
помоги та медицини катастроф 
Черкаської облради  інші допо-
міжні служби підприємства.

В ході навчань відпрацьо-
вувався сценарій, згідно з яким 

було змодельовано «аварію», 
що начебто трапилась у  корпусі 
702 у відділенні складу рідкого 
аміаку цеху А-5 ПАТ «АЗОТ». 
Через руйнування прокладки 
фланцевого з’єднання на лінії 
видачі рідкого аміаку зі схови-
ща стався витік рідкого аміаку 
в залізобетонний стакан у кіль-
кості 27 тонн, в результаті чого 
утворилася токсична хмара, 
що почала рухатися у північно-
му напрямку до міста Черкас зі 
швидкістю 3 м/с. У зону хіміч-
ного забруднення потрапили 
714 працівників з 31-го сусід-

ніх корпусів підприємства. Два 
працівники цехів А-5 та М-5 
«отруїлися» парами аміаку і 
«втратили свідомість». Водно-
час виник ризик виходу аварії 
за межі ПАТ «АЗОТ». 

Для оперативної ліквідації 
на місці «аварії» був організо-
ваний штаб, який очолив Голо-
ва Правління ПАТ «АЗОТ» Ві-
талій Скляров. До його складу 
увійшли керівники всіх ава-
рійно-рятувальних служб та 
формувань підприємства, ава-
рійно-ремонтні служби, голов-
ні спеціалісти. В районі штабу 
було розгорнуто додатковий 
пересувний пункт з видачі за-
собів індивідуального захисту, 
пункт проведення дегазації та 
дезактивації спецодягу від хі-
мічного забруднення. 

За словами Віталія Скля-
рова, всі підрозділи екстре-
ного реагування ПАТ «АЗОТ» 
оперативно прибули до місця 
навчальної аварії. Працівники 
підприємства, які потрапили 
в зону ураження, були еваку-
йовані. Бійці ВГРЗ увійшли до 
небезпечної зони в захисних 
костюмах, щоб ліквідувати ви-
тік аміаку та виявити й винести 

із зони ураження постражда-
лих. Пожежно-рятувальні під-
розділи створили водяну завісу 
проти напряму вітру, щоб не 
допустити розповсюдження 
хмари аміаку та розбавити її. 
Провели пінну атаку за допо-
могою чотирьох стволів, об-
меживши подальше випарову-
вання аміаку.

– Навчальна аварійна си-
туація на території підприєм-
ства була ліквідована швидко 
і професійно. Цьому сприяла 
хороша організація навчання, 
грамотне керівництво, досвід, 
знання і майстерність наших  
підрозділів, – наголосив Віта-
лій Скляров.

Успішними назвали про-
ведення аварійно-рятувальних 
заходів при ліквідації наслідків 
«надзвичайної ситуації» і гості, 
які були присутні на навчанні.

– Показові навчання про-
йшли на високому організа-
ційному і професійному рівні, 
що свідчить про відповідальне 
ставлення керівництва під-
приємства до питань ліквідації 
можливих аварійних ситуацій 
та цивільного захисту під-
приємства і міста, – зазначив 
Дмитро Зайченко, начальник  
відділу ДСНС України.

Євдокія Мацокіна,
Наталія Бакалова

Дії пожежно-рятувальних підрозділів та аварійно-ряту-
вальних служб оцінювали начальник відділу ДСНС України 
Дмитро Зайченко та перший заступник начальника УДСНС 
України в Черкаській області Сергій Озеран. 
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Протягом останніх місяців ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM працює на повному завантажені потужностей із виробітку міне-
ральних добрив. Тільки аміачної селітри тут випускається щодоби понад три тисячі тонн. Однак не вся  вона і не відразу 
потрапляє до споживачів в нинішній розпал осінньо-польових робіт. Про причини, що стримують відвантаження про-
дукції сільгоспвиробникам, розповідають:

Важливо не тільки виробити 
продукцію, а й вчасно 
доставити її споживачам 

– Наш цех виробляє що-
доби понад три тисячі тонн 
аміачної селітри. Для того, 
щоб увесь цей добовий обсяг 
продукції відвантажити сіль-
госпвиробникам, необхідно, 
щоб у нашому розпорядженні 
було щонайменше 40 вагонів 
і напіввагонів. За добу пода-
ється під завантаження про-
дукції лише по кілька одиниць 
рухомого складу. Звісно, що це 
дуже мало і ми змушені части-
ну аміачної селітри складувати 
на відкритий майданчик або 

відправляти на внутрізавод-
ський склад. Частково зні-
має напругу те, що споживачі 
приїжджають за продукцією 
автомобілями. За добу ми від-
вантажуємо цим видом тран-
спорту від 600 до 1000 тонн 
аміачної селітри. Було б добре, 
якби процес відвантаження 
продукції самовивозом відбу-
вався і у вихідні. Ми пришвид-
шили б процес відвантаження 
і зменшували б накопичення 
продукції на відкритому май-
данчику.

Відвантаження аміачної селітри в цеху М-9

Цистерн, так само як вагонів та напіввагонів, не вистачає

коли дизельне пальне відсутнє, 
то не тільки затримується по-
вернення вагонів у дорозі, а й 
затримується  доставка ванта-
жів до споживача. Були випад-
ки, коли наші вагони з продук-
цією до двох діб простоювали в 
очікуванні відправки на станції 
«Черкаси». Ми звертались з 
листами до керівництва Укр-
залізниці, в різні інстанції, в 
компетенції яких знаходяться 
питання із забезпечення ван-

тажоперевезень залізничним 
транспортом, щоб виправити 
ситуацію із відвантаженням 
мінеральних добрив сільгосп-
виробникам, але відповідь 
була такою, що в Укрзалізниці 
катастрофічно не вистачає ва-
гонів. Першочерговим завдан-
ням для держави є перевезення 
вугілля.  

Що ж стосується відван-
таження КАС, то цистерн для 
його перевезення також не 

 – Значну частину із необ-
хідних вагонів і напіввагонів  
завжди замовляли в Укрзаліз-
ниці, яка на сьогодні не в змо-
зі  забезпечувати необхідною 
кількістю рухомого складу 
наші потреби.  Тому вчасно від-
вантажувати продукцію спожи-
вачам не вдається. На сьогодні 
на складах накопичується кар-
бамід і аміачна селітра. Коли 
продукція йшла на експорт і її 
доставляли до морських портів, 
то вагонообіг становив від 4 до 
5 діб. Зараз увесь обсяг виро-
бленої продукції відправляємо 
вітчизняним сільгоспвиробни-
кам в різні напрямки по всій 
Україні і вагонообіг становить в 
середньому від 10 до 15 діб. До 
того ж, треба врахувати склад-
ну ситуацію із забезпеченням 
дизельним пальним тепловозів 
та відсутністю необхідної кіль-
кості електровозів на Укрзаліз-
ниці, що також подовжує час 
повернення рухомого складу на 
«Азот».   

На відрізку залізниці  
«Шевченко – Гребінка» немає  
електрифікації, тому ми корис-
туємось тепловозною тягаю, а 

має в достатній кількості. А 
все через те, що  зараз на ринку  
значно зріс попит на цей вид 
добрив, а відтак підвищився 
попит і на цистерни. До того 
ж, не кожну цистерну можна 
використовувати для пере-
везення КАС, який має щіль-
ність – 1,32 г/см2. Тому вимоги 
до транспортування КАС такі:  
цистерна  повинна бути  неве-
лика за об’ємом, але з великою 
вантажопідйомністю.

Шукаємо різні шляхи вихо-
ду із  даної ситуації. Залучаємо 
до свого парку орендовані цис-
терни, вагони, напіввагони і в 
такий спосіб намагаємось  хоча 
б частково вирішувати тран-
спортну проблему, яка на сьо-
годні є  дуже складною.

Треба сказати, що з кожним 
роком зменшується кількість 
рухомого складу в Україні. За 
статистикою до 91 відсотка  
парку Укрзалізниці зношено. 
Як довго вагони і напіввагони 
ще зможуть здійснювати ван-
тажоперевезення наразі не ві-
домо, але, очевидно, що термін 
їх уже спливає.

Євдокія Мацокіна

 Рудзеєв  Василь Іванович, начальник цеху М-9 з виробництва аміачної селітри

Макаренко Валерій Михайлович, 
директор із транспорту ПАТ «АЗОТ»
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ПАТ «Рівнеазот» нарощує
ВИРОБНИЧІ ПОТУЖНОСТІ 
ДО ОСІННЬОЇ ПОСІВНОЇ 

ПАТ «Рівнеазот», яке входить до групи OSTCHEM (об’єднує підприємства азотної хімії Group DF) відновило свою робо-
ту та поетапно вводить у дію основні виробничі цехи. Пуск виробництва дасть можливість вчасно та в повній мірі забез-
печити українських аграріїв мінеральними добривами та підготуватися до осінньої посівної.

Пускові операції на ПАТ 
«Рівнеазот» розпочались 1 ве-
ресня із пуску агрегату підготов-
ки синтез-газу в цеху Аміаку-2 
(Ам-2). Вже 3 вересня підпри-
ємство отримало перший амі-
ак, тоді ж відбувся і поетапний 

Щороку ПАТ «Рівнеазот» 
OSTCHEM приділяє значну 
увагу питанням охорони праці. 
Підприємство інвестує значні 
кошти, аби забезпечити своїх 
працівників якісними та безпеч-
ними умовами праці. Це підтвер-
дили результати комплексної 
перевірки підприємства з боку 
органів державного нагляду у 
Рівненській області. Перевірка 
приміщень цехів, документа-
ції, засобів індивідуального за-
хисту почалася у липні і трива-
ла майже місяць.

Відтак, відповідно до графі-
ків, виробництво ПАТ «Рівне-

пуск інших виробничих цехів: 
цеху неконцентрованої азот-
ної кислоти та цеху аміачної 
селітри. 4 вересня на підприєм-
стві розпочався випуск товарної 
продукції, а саме – перших тонн 
аміачної селітри.

азот» перевіряли 53 представ-
ники  у складі шести комісій 
з різних державних органів 
нагляду, серед яких були пред-
ставники ДСНС у Рівненській 
області, Державної служби з 
питань праці, Національної 
комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері енерге-
тики, Державної екологічної 
інспекції, Державної служби 
геології та надр та Державної 
служби України з контролю за 
наркотиками.

– Департамент з охоро-
ни праці ПАТ «Рівнеазот»  
OSTCHEM працював з двома 

комісіями: представниками ГУ 
ДСНС у Рівненській області 
та працівниками з Державної 
служби з питань праці. Свою 
роботу члени комісій викона-
ли оперативно, з дотриманням 
вимог чинного законодавства. 
Всі зауваження ми прийняли 
до виконання, над кожним 
приписом провели аналіз та 
роз’яснювальну роботу на під-
приємстві, – заявив директор 
департаменту з охорони праці 
ПАТ «Рівнеазот» Володимир 
Бакун.

Джерело: azot.rv.ua

Найближчим часом плану-
ється досягти основних потуж-
ностей з виробництва аміаку, 
що, в свою чергу, дозволить 
пустити одну технологічну 
нитку цеху складних мінераль-
них добрив. П’ять агрегатів не-
концентрованої азотної кисло-
ти та цех аміачної селітри вже 
працюють на планових наван-
таженнях. 

– У процесі пуску підпри-
ємства всі підрозділи спрацю-
вали злагоджено, як єдиний 
механізм. Лише за такої умови 
ми змогли оперативно відно-
вити систему виробництва,  
– зазначив головний інженер 
ПАТ «Рівнеазот» OSTCHEM 
Володимир Коваленко. – По-
при всі складнощі ми завжди 
добросовісно та якісно ви-
конуємо свою роботу, а саме 
– забезпечуємо українських 

аграріїв мінеральними добри-
вами.

Зокрема, для потреб вітчиз-
няних аграріїв відвантажать за-
планований місячний обсяг амі-
ачної селітри, рідкого технічного 
аміаку та аміачної води. Загалом 
з початку року підприємство 
виробило майже 160 тис. тонн 
аміачної селітри, понад 130 тис. 
тонн ВАС, майже 125 тис. рід-
кого технічного аміаку та понад 
200 тис. тонн азотної кислоти.

Джерело: azot.rv.ua

МСП «Ніка-Тера»

За 8 місяців 2016 року 
морський термінал «Ніка-Те-
ра» здійснив перевалку 2 млн. 
115,6 тис. тонн вантажів. 

– Не дивлячись на гло-
бальне зниження цін на сві-
тових ринках, «Ніка-Тері» 
вдається зберігати обсяги 
перевалки як мінімум на рів-
ні попередніх періодів. Як і 
раніше, основу вантажообігу 
терміналу становлять зерно-
ві культури. Саме вони ко-
ристуються найбільшим по-
питом на зовнішніх ринках, 
– заявив Голова МСП «Ніка-
Тера» Олександр Гайду. 

– Зростанню перевалки 
сприяв фактор сезонності. 
У III кварталі підприємство 
істотно збільшило обсяг об-
робки зернових.

– Найближчим часом тер-
мінал має намір збільшити 
обсяг перевалки кукурудзи, 
а також почати обробляти 
новий для порту вид ванта-
жів – метал.

Джерело: Group DF

Порт перевалив
2,1 млн. тонн 

вантажів

Азотівців перевіряли
органи держконтролю

На ПАТ «Рівнеазот» OSTCHEM представники органів державного нагляду у Рівненській 
області спільно із працівниками підприємства провели комплексну перевірку документа-
ції, цехів, корпусів та дотримання правил безпеки на виробництві.
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Северодонецкий «Азот» 
ВОЗОБНОВИЛ ВЫПУСК 
АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ 

Северодонецкий «Азот», входящий в группу OSTCHEM (объединяет предприятия азотной химии Group DF), возобно-
вил выпуск аммиачной селитры. Вместе с цехом производства аммиачной, калиевой и натриевой селитры возобновил 
выпуск продукции и входящий с ним в одну технологическую цепочку цех производства азотной кислоты.

– Мы понимаем, что сей-
час украинские аграрии остро 
нуждаются в таком виде мине-
ральных удобрений, как амми-
ачная селитра. В связи с этим 
Северодонецкий «Азот», не-
смотря на все независящие от 
предприятия сложности, сде-
лал все возможное, чтобы во-
зобновить производство этого 
минерального удобрения. Се-
годня выпуск нашей продук-
ции очень важен для сельского 
хозяйства Украины, — говорит 
Председатель Правления ЧАО 
«Северодонецкое объединение 
Азот» Леонид Бугаев.

В сентябре этого года Севе-
родонецкий «Азот» OSTCHEM 
планирует произвести 34 ты-
сячи тонн аммиачной селитры. 
Отгрузка этого минерально-
го удобрения выполняется в 
биг-бегах (мягких контейне-

чтобы полностью запустить 
предприятие, требуется беспе-
ребойное снабжение электро-
энергией, которое ранее обе-
спечивала Луганская ТЭС.

Источник: azot.lg.ua

рах емкостью 1 тонна). Также 
предприятие планирует начать 
отгрузку в мешках.

Мощности Северодонецкого 
«Азота» простаивают с мая 2014 
года в связи с близким располо-
жением к зоне АТО. К тому же, 

Северодонецк

В цехе производства ам-
миачной, калиевой и натрие-
вой селитры Северодонецкого 
«Азота» заменили киповское 
оборудование, обслуживающее
водооборотный цикл №13.

Необходимость замены 
пневматических приборов 
расхода и давления стала 
актуальной и с возросшей 
стоимостью воздуха КИП. 
Таким образом, на ЦПУ вмес-
то пяти приборов установили 
один, на котором происходит 
цифровая индикация и реги-
страция всех параметров в 
электронном виде.

Прокладкой кабеля, мон-
тажом коробов, подключе-
нием схемы и ее наладкой 
занимались сотрудники 
службы КИПиА цеха №3 
совместно со специалистами 
цеха КИПиА.

На данный момент тех-
нологический персонал цеха 
№3 уже работает с установ-
ленной электроникой. Про-
цесс ведется без замечаний.

Источник: azot.lg.ua

Обновлено
оборудование

КИПиА

«Азот» готовится
 к отопительному сезону

Сразу по окончании отопительного сезона в цехе пароснабжения и общекомбинатовс-
ких коммуникаций Северодонецкого «Азота» взялись за разработку мероприятий по под-
готовке к следующему осенне-зимнему периоду.

В апреле – мае выполнили 
подготовительные операции, 
заказали оборудование, подо-
брали материалы. Основные 
работы пришлись на лето.

– Одно из главных пред-
назначений цеха ПиОК – это 
обеспечение структурных под-
разделений технологическим 
паром, теплофикационной 
водой, обогрев в зимнее время 
цехов предприятия, – отметил 
заместитель начальника цеха 
ПиОК Александр Рязанцев. – 
Первой в цепочке производ-
ства теплофикационной воды 
стоит котельная, где произ-

водится непосредственно сам 
пар. В двух корпусах установле-
ны 6 котлов производительно-
стью до 75 тонн пара в час каж-
дый. В течение летних месяцев 
произвели ремонт 3-го, 4-го 
котла, проверили киповские 
приборы, электродвигатели.

Сейчас на завершающей 
стадии ремонт первого котла. 
Работники цеха ПиОК подго-
товили фронт работ для специ-
алистов из ЦЦР. Параллельно 
провели наладку приборов 
КИП.

Следующее звено в техноло-
гической цепочке – бойлерная. 

Здесь готовится теплофикаци-
онная вода для отопления все-
го предприятия при помощи 
пара, который вырабатывается 
на котельной. Поступающий 
сюда пар, нагревается до опре-
деленной температуры, в соот-
ветствии с утвержденным тем-
пературным графиком.

– Ремонтные работы под-
ходят к концу. В соответствии 
с графиком, к концу сентября 
опрессуем теплосеть, бойлер-
ную, и будем готовы к отопи-
тельному сезону, – подытожил 
Александр Рязанцев.

Источник: azot.lg.ua
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У ремонтно-будівельному цеху (РБЦ) Черкаського «Азоту» трудиться дружне подружжя – Любов Іванівна та Петро Іва-
нович Любарські. Вони мають «золоті руки» і вміють виконувати абсолютно всі ремонтно-будівельні роботи, тож задіяні 
на всіх ремонтах, що проходять на самому підприємстві чи в підшефних школах.

Нині Любов Іванівна та Пет-
ро Іванович разом з дочкою 
Наталею, зятем Віктором та 
внучкою Анастасією живуть у 
будинку, збудованому власними 
руками, а до цього багато років 
мешкали в кімнаті гуртожитку. 
Власне, саме сусідство гурто-
житків різних підприємств, в 
яких молоді люди починали 
свій трудовий шлях, і дозволило 
їм познайомитися. Любов Іва-
нівна працювала тоді поваром 
на ЧШК, жіночий гуртожиток 
якого знаходився за адресою 
Толстого, 15, а Петро Іванович 
трудився апаратником у цеху 
М-1 і мешкав у чоловічому гур-
тожитку по вул. Толстого, 17. 
Після двох років стрічання моло-
дята побралися, тож перебира-
лися вже в сімейний гуртожиток 
Черкаського «Азоту». 

Петро Іванович перейшов 
на роботу в РБЦ, а згодом і 
Любов Іванівна закінчила нав-
чальні курси на «Азоті» й по-
чала працювати пліч-о-пліч з 
чоловіком. Родину Любарських 
по праву можна назвати трудо-
вою династією. Їхня дочка На-
таля після закінчення ЧДТУ 
прийшла працювати в цех до 
батьків табельницею. Зараз 
вона перебуває в декреті. В 
ремонтно-механічному цеху 
(РМЦ) працював токарем брат 
Петра Івановича Василь Івано-
вич, який нині на пенсії. Його 
дружина – Любов Павлівна, 
працювала в РБЦ, потім на 
виробництві капролактаму та 
в цеху М-9. Також в РМЦ 25 
років трудився фрезерувальни-
ком ще один брат Петра Івано-
вича – Станіслав Іванович.   

Саме здобуті на підприєм-
стві професійні навички й дос-
від допомогли Любові та Пет-
рові Любарським здійснити 
свою заповітну мрію – жити у 
власному будинку. Вони прид-

бали половину недобудованого 
будинку, добудували та обла-
штували на свій смак і тепер він 
і територія біля їхнього двору є 
справжньою окрасою вулиці. 

Наталія Бакалова

«ЗОЛОТІ РУКИ» РОДИНИ 
ЛЮБАРСЬКИХ НЕЗАМІННІ 
І НА «АЗОТІ», І ВДОМА

Азотівці продовжують 
допомагати бійцям на передовій

Рулон міцної чорної плівки площею 300 м2 передали днями волонтери «Азоту» для бійців батальйону «Айдар», 
який нині дислокується поблизу райцентру Мар’їнка Донецької області. Бійці попросили плівку для облаштування 
бліндажів, що з початком сезону дощів почали протікати.

–  Ми намагаємося завжди виконувати 
прохання бійців, що надходять з передо-
вої. Нещодавно, передали дві пластмасові 
бочки для питної води, придбали і пере-
дали цигарок на прохання 128-ї гірничо-
мотострілкової бригади, яка нині тримає 
бойову позицію в сумнозвісній шахті «Бу-
товка» – крайній українській позиції під 
Донецьком, – розповідає керівник волон-
терської групи «Азоту», командир воєнізо-
ваного газорятувального загону (ВГСО) Во-
лодимир Руденко. – Влітку через азотівця 
Юрія Карпича, який нині демобілізова-
ний і працює в цеху М-6,  було передано 
форму «Горка» та розгрузки для бійців Рус-
тама Рибальченка (30 бригада) та Андрія 
Карпича (104 автобат). 

Нагадаємо, що з початком проведення 
АТО, працівники «Азоту» зібрали близь-
ко півмільйона гривень. Кошти йшли на 
придбання бронежилетів, касок, ліків, 
взуття тощо. Завдяки небайдужості та 
патріотизму хіміків вдалося врятувати не 
одне життя. З настанням холодів, знову 
пот-рібно облаштовувати та утепляти 
бліндажі, забезпечувати бійців теплим 
одягом, обігрівачами. Волонтери «Азоту» 
просять активізуватися всіх, хто розуміє 
заради кого і заради чого наші бійці ризику-
ють життям на передовій. Нині із зібраних 
коштів залишилось 1,5 тисячі гривень, а 
цього замало, щоб, у разі потреби, опе-
ративно допомагати нашим захисникам.

Наталія Бакалова, фото автора
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Напередодні професійного свята Дня фізичної культури та спорту, що відзначається в другу суботу вересня, було 
нагороджено кращих спортсменів і керівників структурних підрозділів ПАТ «АЗОТ», які внесли свою частку праці в роз-
виток спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи.

Рішення про нагороджен-
ня спільно прийняли адмі-
ністрація, профком та рада 
колективу фізичної культури 
Черкаського «Азоту». Голова 
Правління Віталій Скляров осо-
бисто привітав кращих спортс-
менів підприємства та вручив їм 
відзнаки.

У номінації «кращий 
спортсмен підприємства» 
подякою за особистий вне-
сок в розвиток спорту в ПАТ 
«АЗОТ» та грошовою премією
 нагороджені: Олександр Гар-
кавий – кандидат в майстри 
спорту з легкої атлетики, апа-
ратник цеху М-2; Петро Ко-
вальчук – майстер спорту з 
волейболу, електромонтер цеху 
електропостачання; Владис-
лав Пономаренко – кандидат в 
майстри спорту з шахів, стар-

ший диспетчер ПАТ «АЗОТ»; 
Юрій Воробйов – кандидат в 
майстри спорту з легкої атле-
тики, голова клубу любителів 
бігу «Ритм» та електромонтер 
цеху електропостачання Ана-

толій Ховрах, який має 1-й роз-
ряд з настільного тенісу.

В окремій номінації від-
значені подяками керівники 
структурних підрозділів, для 
яких фізкультура і спорт є 

ВІТАЛІЙ СКЛЯРОВ 
НАГОРОДИВ КРАЩИХ 
СПОРТСМЕНІВ ПАТ «АЗОТ»

невід’ємною складовою жит-
тя і які пропагують його серед 
своїх підлеглих, заохочують та 
створюють умови для занять 
спортом. Це Борис Кашперук – 
начальник цеху електропоста-
чання, Віктор Глуханько – на-
чальник цеху К-2, Юрій Литвин 
– командир 1 ДПРЗ з охорони 
ПАТ «АЗОТ», Микола Галуш-
кевич – начальник цеху склад-
ського господарства та Сергій 
Лемчик – начальник управлін-
ня закупки робіт та послуг.

Рада колективу фізичної 
культури вітає всіх хіміків-
спортсменів нашого трудового 
колективу зі святом спорту, 
зичить всім здоров’я, успіхів 
та переможних стартів.

Іван Челомбітько, 
інструктор-методист 

з фізкультури і спорту 

Пройшов ювілейний пробіг 
пам’яті Івана Чернявського

За ініціативою колективу КЛБ «Ритм», керівництва ПАТ «АЗОТ», обласного центру 
«Спорт для всіх» та Шполянської райдержадміністрації щорічно в серпні, у день народ-
ження знаменитого легкоатлета, учасника Олімпійських ігор в Австралії (1956 р.) Івана 
Єфремовича Чернявського, уродженця Черкащини, проходить легкоатлетичний пробіг 
в його рідних місцях на Шполянщині.

20 серпня був проведений 
ювілейний 10-й легкоатле-
тичний пробіг, який викли-
кав великий інтерес не лише 
у спортсменів Шполянського 
району, інших міст Черкащи-
ни, а й у спортсменів із Фран-
ції, які працюють в агропро-
мисловому комплексі Шполи.

Під час урочистого від-
криття змагань учасникам 
пробігу вручили запашний 
коровай, а також вшанували 
пам’ять Небесної сотні, по-
клавши вінок до пам’ятника 

героям. Перед стартом висту-
пили керівники міста та місце-
вих організацій, колишній го-
лова районного спорткомітету 
Володимир Зданевич (у люто-
му 2017 року йому виповнить-
ся 90 років), у якого в 1950-60 
роках тренером працював Іван 
Чернявський. 

Пробіг проходив на двох дис-
танціях: 20 км (основна) і 5 км 
(для всіх охочих) за маршрутом  
м.Шпола  через  с. Скотареве 
з фінішем у с. Товмач, в якому 
жив Іван Чернявський. Участь 

у 20-кілометровому пробігові 
взяли 25 спортсменів із КЛБ 
«Ритм», 8 осіб – це французи 
та бігуни із Рівного і Шполи. А 
на 5-кілометрову дистанцію з 
великим бажанням вийшло 20 
учасників.

Під час урочистого закрит-
тя легкоатлетичного пробігу 
за підсумками суддівської бри-
гади відбулося нагородження 
кубками, медалями, грамотами 
та кондитерськими виробами 
від спонсорів міста Шполи. Аб-
солютну першість на дистанції 

20 км з результатом 1 год. 23 
хв. здобув спортсмен із Рівного 
Дмитро Вєтров. Серед жінок  
першою подолала відстань 
член КЛБ «Ритм» Наталія Куз-
нецова (1 год. 52 хв.). 

Всі учасники пробігу, в 
тому числі і КЛБ «Ритм», дя-
кують керівництву та колек-
тиву автотранспортного цеху 
(начальник Аркадій Іванов) 
за підтримку і допомогу в ор-
ганізації поїздки на змагання 
в місто Шполу.

Іван Челомбітько
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соціальна сфера

Майже на 70 відсотків виконано заплановані Програмою соціально-економічного розвитку (ПСЕР)  роботи на окру-
гах, які курують депутати міської ради від Черкаського «Азоту». Нині вже підготовлено пропозиції на наступний рік з 
урахуванням звернень та побажань мешканців кожного з округів.

Дороги, освітлення, ремонти…
АЗОТІВЦІ ЗМІНЮЮТЬ 
МІСТО НА КРАЩЕ

– В силу обставин цього 
року Програма соціально-еко-
номічного розвитку була при-
йнята лише в лютому. Проте, за 
цей час вже дуже багато зробле-
но. По моєму округу №37 про-
ведені всі заплановані роботи 
– заміна вікон та капітальний 
ремонт груп в садочку №60, 
частково замінено вікна у са-
дочку №62, виконано капіталь-
ний ремонт покриття на вулиці 
Пацаєва і незабаром розпоч-
нуться роботи з будівництва 
зовнішніх мереж освітлення на 
вулиці Подолинського, – роз-
повідає директор департаменту 
з якості ПАТ «АЗОТ», голова 
фракції «Черкащани» Іван Су-
харьков. – Нині триває капі-
тальний ремонт внутрішньо-
квартального проїзду від вул. 
Симиренківської (Рябоконя) 
до вул. Подолинського. 

Як пояснив депутат, решта 
робіт, запланованих ПСЕР, 
також будуть виконані після 
проведення необхідних тендер-
них процедур. Так днями від-
будеться тендер на виконання 
ремонтних робіт у школі №13, 
де заплановано заміну вікон, 
ремонт покрівлі, санвузлів та 
внутрішніх мереж опалення.

Виконано або виконуються 
практично всі заплановані ро-

боти й по округах, якими опі-
куються депутати міської ради: 
головний електрик ПАТ «АЗОТ» 
Ігор Кривошеєв, начальник ад-
міністративно-господарського 
відділу підприємства Григорій 
Кузьменко та начальник заліз-
ничного цеху Максим Скорик.

 Більшість робіт по ПСЕР 
виконано і на окрузі №35, 
куратором якого є член вико-
навчого комітету міської ради, 
начальник цеху ВПіПК ПАТ 
«АЗОТ» Олександр Сандецький. 
А це заміна вікон, капітальний 
ремонт внутрішніх мереж опа-
лення та санвузлів у садочках 
№№22 та 77, будівництво ме-

реж зовнішнього освітлення 
прибудинкових територій по 
вул. Юрія Іллєнка (Горького), 
37 та вул. Новопречистенській 
(Сєдова), 35,  відремонтована 
теплотраса у дворі будинків за 
адресою Юрія Іллєнка, 29 – 
Гоголя, 509. За програмою «Єв-
ропейський двір», яка перед-
бачає облаштування тротуарів 
плиткою, виконано ремонт 
двору по вул. Різдвяна, 62.  

Так само, як і по округу 
№37, не виконано лише робо-
ти у школах. Як пояснив Олек-
сандр Сандецький, така ситуа-
ція склалася через те, що цього 
літа в Черкасах запроваджува-

лася система електронних за-
купівель «Прозоро». Через неї 
мають нині проходити всі тен-
дери, сума за якими переви-
щує 200 тис. грн. Пройшов час 
перш ніж вона запрацювала, 
тому виконання деяких капі-
тальних дороговартісних робіт 
затягнулося в часі. 

Проте, як запевняють депу-
тати, всі роботи будуть виконані. 
Якщо не буде можливості, на-
приклад, проводити ремонти 
в школах через початок нав-
чального процесу, їх викона-
ють у наступному році. 

У вересні вже почалася ак-
тивна робота над формуванням 
ПСЕР на 2017 рік. Депутати від 
Черкаського «Азоту» подали на 
розгляд міської ради понад 50 
пропозицій, що стосуються ви-
конання найнеобхідніших робіт 
у їхніх округах.  

Не може не радувати і той 
факт, що нарешті буде відре-
монтовано вулицю Героїв Хо-
лодного Яру (колишня Першо-
травнева), що стане для Черкас 
об’їзною дорогою і врятує ву-
лиці мікрорайону «Дніпров-
ський» від розбивання їх ван-
тажними автомобілями. 

Як розповів Іван Сухарь-
ков, депутати від ПАТ «АЗОТ», 
реагуючи на скарги мешкан-
ців, неодноразово порушували  
питання про ремонт об’їзної 
дороги і за минулої, і за ниніш-
ньої каденції. Міський голова 
Анатолій Бондаренко прислу-
хався до цих пропозицій і під 
час візиту Прем’єр-міністра 
України Володимира Гройсма-
на до Черкас, який відбувся 20 
вересня в ході інспектування 
Прем’єром українських до-
ріг, звернувся до нього з про-
ханням допомогти з ремонтом 
вулиці Героїв Холодного Яру і 
той запевнив, що наступного 
року дорогу буде відремонто-
вано. 

Наталія Бакалова

При формуванні ПСЕР 
на 2017 рік пріоритетними 
залишаються: завершення 
встановлення склопаке-
тів та утеплення фасадів 
у школах та садочках у 
рамках міської програми 
енергозбереження, про-
довження реалізації прог-
рами «Євродвір» та онов-
лення ігрових майданчиків 
в дитячих садочках. Багато 
уваги приділятиметься ре-
монту доріг та міжквар-
тальних проїздів.

Під час капітального ремонту внутрішньоквартального проїзду

Цього року частково замінено вікна у садочку №62
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Як завжди цікаво, креативно та яскраво пройшов 16 вересня День відкритих дверей у Центрі дитячої творчості ПАТ 
«АЗОТ». На захід завітали близько сімдесяти дітей та дорослих, які мали можливість дізнатися все про роботу студій 
центру та записатися до них на заняття. 

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ 
У ЦЕНТРІ ДИТЯЧОЇ 
ТВОРЧОСТІ ПАТ «АЗОТ»

Директор ЦДТ Людмила 
Дивнич розповіла про роботу 
музично-драматичної студії 
«Екстрим», де дітей навчають 
техніці мовлення, вокалу, ак-
торській майстерності, розви-
вають у них ерудицію, логіку 

й комунікативні навички.  Ви-
хованці студії неодноразово 
здобували призові місця та ви-
борювали гран-прі на різних 
конкурсах та фестивалях, що 
проходили в багатьох містах 
України, а також в Польщі, 

Швеції та Фінляндії. Цього 
року в планах студії – поста-
новка англомовної вистави, яка 
буде проводитися спільно з учас-
никами англійського інтерак-
тивного клубу «Simple English». 

Багато дізналися гості Цент-
ру й про роботу студії мультип-
лікації, що включає в себе групу 
«Пластилінчик» для найменших 
та «МультMaker», де займають-
ся більш старші діти і, власне, 
вчаться самостійно знімати ко-
роткометражні мультфільми. 
Це порівняно новий, проте 
перспективний напрям роботи 
ЦДТ. Студія відкрилася лише в 
2015 році, а вже в травні прой-
шов фестиваль, на якому її ви-
хованці представили свої пер-
ші роботи.

Як зазначила Людмила 
Дивнич, цього року для юних 
мультиплікаторів планується 

Реклама

проводити майстер-класи за 
участі журналістів, сценарис-
тів, режисерів, що дозволить 
дітям значно розширити пот-
рібні для такої роботи знання 
та навички. Також у планах 
–  екскурсії за куліси театру, 
в майстерню стоматологічної 
клініки і навіть у Національну 
кіностудію художніх фільмів 
імені Олександра Довженка.

Родзинкою свята стала без-
програшна лотерея з призами 
від ТРЦ «Пластилін» та смачне 
чаювання. 

Нагадаємо, що на сьогодні 
ЦДТ відвідують близько 130 ді-
тей  працівників Черкаського 
«Азоту». Переважно це діти 
одиноких матерів чи батьків, 
діти з багатодітних і малозабез-
печених родин та діти з особ-
ливими потребами. 

Наталія Бакалова
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званням «Заслужений праців-
ник промисловості України». 
Теоретичні знання, здобуті в 
Дніпропетровському хіміко-
технологічному інституті, він 
всебічно застосовував на прак-
тиці. Працював апаратником, 
оператором технічної нитки, 
начальником зміни, старшим 
інженером-технологом  в цеху 
А-5, заступником начальника 
та начальником цеху А-4, за-
ступником головного інженера 
з виробництва, головним інже-
нером.

Зірка долі Михайла Пав-
ловича Макоти (голова проф-
спілкового комітету (1983 
– 1988 роки), заступник гене-
рального директора по кадрах 

і соціальних питаннях (1988 
– січень 2008 роки)), для всіх, 
хто його добре знав, погас-
ла досить несподівано. Його 
життя, мов недоспівана пісня… 
Коло профспілкових турбот,  а 
також кадрові і соціальні пи-
тання споріднені між собою. В 
їх основі – насамперед люди. 
Цим і переймався понад три 
десятиліття сумлінної діяль-
ності на Черкаському «Азоті» 
Михайло Павлович, володіючи 
надзвичайно високим хистом 
професіоналізму,  комуніка-
бельності й довіри. 

Світла їм пам’ять!
Підготувала 

Ніна Гошуренко

кий «Азот». Маючи чималий 
досвід та фахові знання, на 
кожне нове підприємство Сер-
гія Вікторовича запрошували 
за викликом. На «Азоті» він 
працював заступником началь-
ника виробництва капролакта-
му, начальником виробництва 
капролактаму, а з 1989 року 

– заступником генерально-
го директора з економіки. За 
вагомі трудові заслуги в пуску 
виробництва капролактаму він 
єдиний із числа керівників був 
нагороджений орденом Трудо-
вого Червоного Прапора.

35 років активного трудо-
вого життя присвятив Чер-
каському «Азоту» Микола Іва-
нович Корчака, добросовісна 
праця якого оцінена почесним 

Особистість Івана Кирило-
вича Білошапки – першого ди-
ректора підприємства (1962 
– 1966 роки), ще при житті 
набула статусу легенди. Він 
закінчив Дніпропетровський 
хіміко-технологічний інститут, 
потім – академію. Встиг побу-
дувати чимало хімічних заво-
дів, в тому числі й Черкаський 
«Азот», літопис якого, образно 
кажучи, з «чистого поля», випа-
ло розпочинати саме йому. Та-
кож брав найактивнішу участь 
у пусках цехів азотної кислоти, 
карбаміду, аміачної селітри, 
іонообмінних смол.  Рідному 

підприємству Іван Кирилович 
Білошапка присвятив 47 років 
трудової діяльності.

Життя Олександра Микола-
йовича Воловикова (генераль-
ний директор з 1980 по 1987 
роки) було схоже на політ коме-
ти. Після закінчення Москов-
ського хіміко-технологічного 
інституту працював на Горлів-
ському хімкомбінаті начальни-
ком зміни, змінним майстром, 
інженером. Потім перейшов у 
Сєвєродонецький «Оргхім»,  в 
1974 році був переведений на 
посаду начальника цеху в Сєвє-
родонецький «Азот», а згодом – 
на посаду начальника виробни-
чого відділу цього об’єднання. 
Його біографія на Черкаському 
«Азоті» розпочалася у квітні 
1979 року, коли був призна-

особистості

10

чений на посаду головного ін-
женера. У листопаді 1980 року 
став генеральним директором. 
Долею йому було відпущено 
керувати підприємством трохи 
більше шести років. Але за цей 
період Олександр Миколайо-
вич встиг увійти в історію «Азо-
ту» як один з найталановитіших 
директорів. Його відрізняли 
глибоке знання виробництва, 
далекоглядність, вміння спіл-
куватися з людьми, висока від-
повідальність. 

«Хороша співпраця скла-
лася у нас із заступником ге-
нерального директора з еко-
номіки Сергієм Вікторовичем 
Виноградовим – грамотним, 
цілеспрямованим фахівцем 
своєї справи», –  так згадував 
у розмові про Сергія Вікторо-
вича Борис Сергійович Райков. 
У 1968 році Сергій Вікторович 
Виноградов закінчив Кузбась-
кий політехнічний інститут і 
трудову діяльність розпочав на 
Новокемеровському хімком-
бінаті з посади старшого апа-
ратника. Потім став майстром 
в цеху лактаму виробництва 
капролактаму, начальником 
зміни, а в 28 років – заступ-
ником начальника цеху. З 1973 
року працював на Куйбишев-
ському азотно-туковому заводі 
заступником начальника цеху 
лактаму, начальником цеху. У 
1981 році приїхав на Черкась-

Іван Кирилович Білошапка, Олександр Миколайович Воловиков, Сергій Вікторович Виноградов, Микола Іванович 
Корчака, Михайло Павлович Макота… Цей перелік можна продовжувати далі. Ці особистості залишили помітний слід в 
історії будівництва, розвитку і становлення Черкаського «Азоту» та пам’яті багатьох виробничників. Що їх поєднує? Усі 
вони працювали на благо рідного підприємства та наступних поколінь хіміків.

Люди, які залишили слід в  
історії  Черкаського «Азоту»

Іван Кирилович Білошапка

Сергій Вікторович Виноградов

Михайло Павлович Макота

Микола Іванович Корчака

Олександр Миколайович
Воловиков
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Перед відвідувачами відкри-
лася унікальна галерея картин, 
різних виробів, зібраних з усіх 
куточків України. Вони озна-
йомилися із зразками народ-
ного мистецтва Середнього 
Подніпров’я та роботами про-
фесійних митців, коштовними 
взірцями іконопису XVII–XIX 
століть. Особливу увагу ви-

кликав портретний живопис, 
зокрема робота італійського 
художника Арціоні, на якій 
зображена дружина видат-
ного вченого Іллі Мечнико-
ва – Ольга Білокопитова. Та 
найбільше враження справили 
роботи 80-річного художника із 
Монастирищени Івана Сердю-
ка, який представив ювілейну 

«Телерадіомовлення Украї-
ни в міжнародній комунікації». 
Про що ця книга? Насампе-
ред, вона об’єднує покоління 
журналістів, які працювали за 
радянських часів і тих, які пра-
цюють у незалежній Україні. 
Це цілком два різних світи, 
різні журналістські принципи 
і, звичайно, різна перспектива. 
Зі змістом нового видання ав-
торка вже встигла поділитися 
зі студентами ЧНУ і рекомен-
дує її кожному, не лише журна-
лістам чи студентам. 

– З цієї книги читач може 
дізнатися про те, як правильно 
сьогодні використовувати но-

вітні технології, не обов’язково 
на рівні професійних журна-
лістів. А ще як можна досягти 
своєї мети: як в діловому, так і 
в іншому професійному спіл-
куванні, щоб кожна людина 
могла представити свої талан-
ти, своє вміння і застосовувати 
їх якнайкраще у міжнародному 
світі, – зауважила пані Ольга.

Батьки Ольги Гресько – пра-
цівники  «Азоту».  Батько Віктор 
Степанович, якому й присвя-
чена книга, на жаль, відійшов 
у Вічність. Мама Валентина 
Михайлівна – інженер контро-
льно-ревізійного відділу.  

Ніна Гошуренко

виставку робіт із соломи під наз-
вою «Шануймося, українці!». За 
допомогою природнього ма-
теріалу митець відтворює кар-
тини народного життя. Кожна 
робота майстра пронизана щи-
рою любов’ю до України і на-
роду. Сам Іван Сердюк планів 
на майбутнє не будує, бо вже 
на дев’ятому десятку літ живе 
«у Бога на позичених днях».

– Коли я вперше ознайоми-
лася з роботами свого земляка 
Івана Сердюка, то ніби по-
трапила в далеке дитинство, – 
розповідає учасниця хору Бла-
годійного фонду ПАТ «АЗОТ» 
Євгенія Досужа, яка родом теж 
із Монастирищени. – У його 
картинах відтворено багатство 
звичаїв та обрядів українського 
народу. І кожний витвір ніби 
дихає тим часом, тією добою. 
Я просто милувалася його ше-
деврами.

Заключним акордом цього 
заходу у приміщенні великої 

зали музею став концерт учас-
ників хору ветеранів праці Бла-
годійного фонду ПАТ «АЗОТ», 
які вкотре зачарували слухачів 
талантом та високою виконав-
ською майстерністю. У реперту-
арі звучали одні з найновіших 
творів мистецького колективу. 
На прохання слухачів хорис-
ти заспівали «Марш ветеранів 
«Азоту», що є їхньою візитною 
карткою.

Ніна Гошуренко,
фото автора

Ця мистецька подія відбулася 21 вересня у день великого православного свята Різд-
ва Пресвятої Богородиці у стінах обласного художнього музею. Але концертній програмі 
передувала екскурсія для ветеранів праці Благодійного фонду ПАТ «АЗОТ» залами храму, 
де зберігаються справжні шедеври.

Хористи урочисто відкрили 
16-Й ТВОРЧИЙ СЕЗОН

У Черкасах книгу презентувала 
журналіст-міжнародник

Захід відбувся 20 вересня в обласній науковій бібліотеці імені Тараса Шевченка. Ольга Гресько – журналіст-
міжнародник, доцент кафедри телебачення і радіомовлення Інституту журналістики КНУ, родом із Черкас. 

Робота Івана Сердюка

Ольга Гресько під час презентації з мамою Валентиною 
Михайлівною та братом Сергієм 



№8, 27 ВЕРЕСНЯ 2016 РОКУ AAЗОТЗОТAAЗЗООТТ
ЧЧеркаськииеркаськии

Особовий склад 1 ДПРЗ

’захист

12

Урочисті заходи, присвячені професійному святу – Дню рятівника відбулися 15 вересня на території найбільшого 
державного пожежно-рятувального загону з охорони ПАТ «АЗОТ» Управління ДСНС України у Черкаській області.

Напередодні 17 вересня, 
коли рятувальники відзна-
чають своє професійне свято, 
привітати людей мужньої про-
фесії до 19-ї пожежно-ряту-
вальної частини завітали по-
важні гості: перший заступник 
голови Черкаської обласної 
державної адміністрації Віта-
лій Коваль, голова правління 
ПАТ «АЗОТ» Віталій Скляров, 
начальник Управління ДСНС 
України у Черкаській області ге-
нерал-майор служби цивільного 
захисту Віктор Гвоздь,  ветерани 
загону і Управління. 

Виступаючи перед присут-
німи, Віктор Гвоздь пригадав 
той факт, що саме з «Азотом» 
пов’язана історія становлення 
в області воєнізованої пожеж-
ної охорони, адже саме тут у 
1964 році була створена перша 
воєнізована пожежна частина.

– Сьогодні важко уявити 
шлях від пожежної частини, 
яка у 1964 році, не мала навіть 
гаража для пожежного автомо-
біля, до одного з найбільших 
об’єктових загонів державної 
пожежної охорони, рівень під-
готовки особового складу яко-
го, його технічного оснащен-
ня, забезпечення обладнанням 
та спорядженням, справедливо 
вважається одним з найкращих 
не лише поміж аналогічних 

підрозділів, а й взагалі серед 
гарнізонів державної служби з 
надзвичайних ситуацій Укра-
їни, – підкреслив начальник 
Управління.

Велика заслуга в цьому на-
лежить ПАТ «АЗОТ». Завдяки 
підприємству для підрозділів 
пожежно-рятувальної служби 
придбано не лише сучасний 
бойовий одяг та захисне спо-
рядження, а й дороговартісну 
техніку. За останні п’ять ро-
ків автопарк двох підрозділів 
1ДПРЗ поповнився трьома 
сучасними пожежними, спе-
ціальними та комбінованими 
автомобілями.

– Я цілковито задоволений 
рівнем відповідальності, під-
готовки та реагування, який 
сьогодні демонструють під-
розділи, що забезпечують по-
жежну та техногенну безпеку 
на підприємстві. Адміністрація 
завжди приділяла велику увагу 
забезпеченню належних умов 
несення служби і наявності 
сучасної пожежно-рятувальної 
техніки та обладнання у під-
розділах, оскільки ми розуміє-
мо, що це запорука успіху у бо-
йовій готовності та підвищенні 
професійної майстерності 
особового складу, – зазначив 
Голова Правління ПАТ «АЗОТ» 
Віталій Скляров.

На підтвердження сво-
їх слів, Віталій Леонідович 
вручив начальнику загону 
комплект обладнання, яке по-
жежно-рятувальні підрозділи 
зможуть використовувати для 
підйому вантажів вагою понад 
50 тонн.

Під час урочистих заходів 
звучало багато теплих слів на 
адресу рятувальників.

– Людське життя – найдо-
рожчий скарб, тому на пра-
цівників Державної служби з 
надзвичайних ситуацій покла-
дена велика відповідальність 
за збереження життя кожного 

раїнської асоціації ветеранів 
війни та служби цивільного за-
хисту Управління ДСНС Украї-
ни у Черкаській області.

По завершенню урочистої 
частини гості, ветерани служби 
та присутні, мали змогу спо-
стерігати за показовими висту-
пами рятувальників. Фахівці 
ДСНС також продемонструва-
ли зразки техніки, матеріаль-
но-технічного обладнання і 
спорядження, які є на озброєн-
ні підрозділів та рятувальників 
1 ДПРЗ ПАТ «АЗОТ».

За матеріалами прес-центру
УДСНС України у Черк. обл. 

громадянина. Саме через це 
професія рятувальника висо-
ко цінується у суспільстві. Я 
пишаюся тим, що черкащани, 
крім забезпечення цивільного 
захисту в області, також муж-
ньо та чесно виконували всі 
непрості завдання що були по-
ставлені перед ними під час пе-
ребування їх у складі зведених 
загонів у зоні проведення АТО, 
– наголосив у своєму виступі 
перший заступник голови Чер-
каської ОДА Віталій Коваль. 

З нагоди свята велика група 
рятувальників з рук почесних 
гостей отримала почесні грамо-
ти, подяки та відзнаки обласної 
державної адміністрації, Всеук-

Відбулися урочисті заходи, 
присвячені професійному 
святу – Дню рятівника

Демонстрація зразків техніки та спорядження

Віталій Скляров із вітальним
словом до професійного свята
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Земним раєм називали древні цей куточок України. А найбільшу річку, яка протікає че-
рез Вінницю – Південний Буг – наші предки нарекли Богом. Побувати в краї, який Всевиш-
ній щедро обдарував мальовничими принадами, нещодавно пощастило і мені. Тур «За-
гадкові історії видатних людей» залишив по собі багато  приємних і незабутніх вражень.

Програма дводенного туру 
включала в себе багато цікавих 
об’єктів: оглядову екскурсію 
містом; музей-садибу Миколи 
Пирогова; вечірнє феєричне шоу 
фонтанів; прогулянку паропла-
вом по Південному Бугу; екскур-
сію в музей Петра Чайковсько-
го; відвідання Свято-Троїцького 
монастиря… Скажу відверто: 
ніби в іншій країні побувала! 
Здавалося б, від Черкас до Він-
ниці всього 340 км, а різниця 
між обласними центрами ве-
лика.

Вінниця дещо молодша за 
Черкаси, але теж входить у чис-

ло найстаріших міст України. 
Понад 600 років воно стоїть на 
мальовничих берегах Півден-
ного Бугу. Вперше Вінниця зга-
дується в литовському літописі 
1363 року. Брати Коріатовичі 
отримали ці землі у володіння 
від свого дядька – великого 
князя литовського Ольгерда. 
Давнє місто з хмільною назвою 
(самі вінничани схиляються до 
версії походження слова «Він-
ниця» від старослов’янського 
«вьно», що раніше означало 
«дар») просто-таки змушене 
було мати свою фортецю. Один 
із братів Коріатовичів – Федір, 
дуже любив будувати замки. 
Саме він у 1363 році заклав на 
високому пагорбі над річкою 
Вінничкою дерев’яні укріплен-
ня. Трохи нижче головної магі-
стралі старої Вінниці, на пере-
хресті вулиць Володарського та 
Поліни Осипенко збереглися 
чималі фрагменти фортечних 
стін з кутовою баштою, зведені 
з великої червоної цегли. Їх тут 
називають вінницькими Мура-
ми. Це цілий комплекс оборон-
них споруджень, куди входять 
Єзуїтський монастир з косте-
лом, колегіумом та келіями, 
побудовані на пожертвування 
брацлавського старости Кали-

новського. Мури є істинними 
свідками давнини, які пережи-
ли не одне покоління.  

Недалеко від центру знахо-
диться «Ієрусалимка» – старо-
винний єврейський квартал, зас-
нований ще у ХVIII столітті, що 
і нині є частиною сучасного міс-
та. Тут можна побачити сліди 
містечкового бароко Західного 
Поділля – досить цікавого сти-
лю, який рідко зустрічається в 
наші дні.

На формування «архітек-
турного обличчя» міста кінця 

ХІХ – початку ХХ століть сут-
тєво вплинула плідна діяль-
ність  цивільного інженера, а 
згодом міського архітектора 
Григорія Артинова (1900 – 1919 
рр.), який зумів «музикою на-
повнити» кожну споруду. «Він-
ницько-ніжинський грек» – так 
поважно називають корінні 
мешканці Григорія Артинова. 
На його честь перейменова-
на одна з центральних вулиць 
Він-иці, причому та, яку він 
свого часу сам спроектував, а 
ще в парку встановлена брон-
зова скульптура митцю. Багато 
його творінь і донині є візит-
ними картками міста: жіноча 
гімназія, обласна бібліотека, 
храм Воскресіння Христового, 
Народний дім (тепер будівельно-
архітектурний коледж), міський 
театр, водонапірна вежа, готель 
«Савой»… Ця ніжно-блакитно-
го кольору будівля ще здалеку 
привертає увагу своїм елегант-
ним зовнішнім виглядом з ре-
тельно опрацьованими дрібни-
ми деталями, що підкреслює 
розкіш. Це перша будівля в 
місті, в якій була своя каналі-
заційна система, система водо-
постачання, а також перший у 
Вінниці (може і в країні) елек-
тричний ліфт. Коли Вінниця 

постом – німий свідок епо-
хи, що промайнула. Тривалий 
час башта була найвищою (28 
метрів)  міською спорудою. З її 
верхнього майданчика відкри-
ваються дивовижні краєвиди 
на центральну частину Вінни-
ці. Упродовж багатого на події 
життя, вежа змінила декілька 
функцій. Певний час тут були 
навіть квартири, а зараз – від-
ділення обласного краєзнав-
чого музею, де діє експозиція 
пам’яті воїнів-афганців. На цій 
площі, яка має назву Європей-
ська, встановлено багато різних 
пам’ятників – бронзові музи-
кант і поет, художник та його 
пудель. У центрі міста можна 
потиснути руку власниці готелю 
«Франція», одягнуту в металеве 
мереживо та парчу.  

Кажуть, що Вінниця – це 
перлина Поділля. І кожен, хто 
хоч раз побачить її, помилу-
ється вишуканістю, зрозуміє, 
чому Леся Українка називала 
Поділля «красою України». 

Ніна Гошуренко

була столицею України (1919 
р.), тут проходили засідання 
кабінету міністрів Української 
Народної Республіки. Будівля 
і сьогодні по праву вважається 
справжньою окрасою міста.

На найвищому місці право-
бережної частини міста підно-
ситься своєрідний архітектур-
ний символ старовинної Вінниці 
– велика водонапірна башта з 
червоної цегли. Дехто з туристів 
помилково називає цю спору-
ду міською ратушею. Але це не 
так. Зведена у 1912 році у так 
званому «цегляному» стилі, 
вежа з годинником і пожежним Поруч з відомим архітектором Григорієм Артиновим

Візитка міста – готель «Савой» 

Символ старовинної Вінниці –
водонапірна башта
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Народилися такі особистості: 
Григорій Світлицький – український живописець, народний художник УРСР. Нав-

чався в Київській рисувальній школі М.Мурашка. Був музикантом, ряд його художніх 
творів тематично пов’язані з музичними мотивами. У Києві відкрито (1958 рік) са-
дибу-музей Світлицького, на території якого встановлено пам’ятник;  Микола При-
лежаєв – хімік-органік. Закінчив Варшавський університет. 1915 – 1923 рр. профе-
сор Київського політехнічного інституту; Микола Надемський – український актор. 
Працював у театрах Харкова та Одеси. З 1926 р. – на Одеській кіностудії. Знімався 
у фільмах О.Довженка: «Звенигора», «Арсенал», «Земля»;  Гізела Ципола – україн-
ська співачка, народна артистка УРСР, народна артистка СРСР. Співала в Київському 
театрі опери та балету. В її репертуарі 46 оперних партій, а також понад 800 творів 
камерного жанру.

* День туризму в Україні.
* Свято Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього, при-

свячене згадці про знаходження святою рівноапостольною царицею Єленою 
справжнього хреста, на якому був розп’ятий Ісус Христос, і Воздвиження його 
для загального вшанування і поклоніння. 

Цей день в історії позначений такими подіями: 
1895 рік. Шведський хімік, інженер і підприємець Альфред Нобель підписав запо-

віт, за яким його спадщина мала скласти основу фонду для виплати щорічних премій 
людям, які зробили найбільший внесок у розвиток фізики, хімії, медицини, літератури 
та загального миру (Нобелівська премія).

1906 рік. У Києві побачив світ перший номер української щоденної газети «Рада».
1999 рік. Президент України підписав указ «Про Національну премію України іме-

ні Тараса Шевченка».

27
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

ВЕРЕСНЯ
Радимо приготувати

Необхідно: 200 г крабових паличок, 5 
яєць, 200 г твердого сиру, 100 г вершко-
вого масла, 1 цибулина, 1 яблуко, 200 г 
майонезу.

Приготування: цибулю дрібно наріза-
ти і замочити в холодній воді на 20 хв. 
Потім укласти салат шарами на блюдо 
в такій послідовності: перем’яті видел-
кою білки відварених яєць, натерті на 
тертці сир та заморожене вершкове мас-
ло, цибуля, 70 г майонезу, дрібно нарі-
зані крабові палички, натерте на тертці 
яблуко, решта майонезу та натерті на 
дрібній тертці жовтки для прикраси.

Смачного!
             

О.Шевченко, м. Черкаси Іменини в Івана.

Салат  
«Мімоза з крабовими 

паличками»

07.10

Всі вистави відбудуться в приміщенні Черкаської обласної філармонії.
Телефони для довідок: 36-07-21, 36-07-18.

85-Й ТЕАТРАЛЬНИЙ СЕЗОН ВІДКРИЄ ПОКАЗ НА СЦЕНІ 
ПК «ДРУЖБА НАРОДІВ» НОВОГО МЮЗИКЛУ «ТАНГО МАРІЇ»

ЧАРІВНИЙ СВІТ ОПЕРЕТИ – вівторок (о 18 год. 30 хв.) 
(Концерт. Тривалість 1 год. 40 хв.)
ТЕВ’Є-МОЛОЧНИК» – середа (о 18 год. 30 хв.)
(П’єса на 2 дії за мотивами творів Шолом-Алейхема. Тривалість вистави 2 год.) 
КАЙДАШЕВА СІМ’Я – субота (о 17 год.)
(Трагікомедія на 3 дії Івана Нечуя-Левицького. Тривалість 2 год. 35 хв.).
ХТО В ДОМІ ГОСПОДАР?!... – середа (о 18 год. 30 хв.)
(Травестія на 2 дії за п’єсою «Фараони». Тривалість вистави 2 год. 05 хв.).
ЗА ДВОМА ЗАЙЦЯМИ – четвер (о 18 год. 30 хв.)
(Комедія на 2 дії Михайла Старицького. Тривалість вистави 2 год. 15 хв.)
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ВІТАЄМО!

ЗАПОРОЖЦЯ Сергія Вікторовича – ма-
шиніста тепловозу залізничного цеху із 
35-річчям.

БІЛЕЦЬКОГО Валерія Михайловича 
– слюсаря-ремонтника управління капі-
тальних ремонтів із 65-річчям.

МАКАРЕНКА Віталія Олексійовича – 
слюсаря-ремонтника управління капі-
тальних ремонтів із 45-річчям.

ГАНИЧ Олександру Борисівну – лікаря-
терапевта медико-санітарної частини із 
30-річчям.

БУТЕНКА Івана Івановича – операто-
ра котельні цеху очистки промислових і 
стічних вод із 60-річчям.

СІТАЛО Марію Григорівну – старшого 
прийомоздавальника вантажу і багажу за-
лізничного цеху із 65-річчям.

КОЖУШНУ Аллу Антонівну – комірни-
ка цеху А-5 із 50-річчям.

ЗАПОРОЖЦЯ Анатолія Миколайовича 
– водія автотранспортного цеху із 55-річ-
чям.

ЦВІЛЬКОВСЬКОГО Антона Олександ-
ровича – машиніста компресорних уста-
новок цеху А-5 із 35-річчям.

ПОТАПЕНКА Вадима Борисовича – 
слюсаря-ремонтника цеху хімводоочи-
щення із 45-річчям.

БАЛАНЮКА Руслана Васильовича – го-
ловного конструктора відділу головного 
метролога із 40-річчям.

КОВАЛЕНКО Марину Анатоліївну – 
апаратника хімводоочищення цеху ХВО 
із 50-річчям.

ШВИДКУ Тетяну Олександрівну – слю-
саря-ремонтника управління капітальних 
ремонтів із 40-річчям.

ЛІСІНА Дмитра Юрійовича – слюсаря 
КВПіА цеху А-5 із 40-річчям.

ЖУЖУКАЛА Віктора Олексійовича – 
начальника відділення цеху М-6 із 55-річ-
чям.

МАЙДАНИЧЕНКА Олександра Івано-
вича – майстра з ремонту автотранспорт-
ного цеху із 25-річчям. 

ГОРОБЦЯ Олександра Вікторовича 
– апаратника змішування цеху М-9 із 
30-річчям.

ГАРКАВОГО Олександра Юрійовича – 
апаратника підготовки сировини цеху 
М-2 із 30-річчям.

ЗАХАРЧЕНКА Ярослава Сергійовича – 
апаратника синтезу цеху М-6 із 25-річчям.

ТІТАРЕНКА Віталія Петровича – зас-
тупника головного метролога відділу го-
ловного метролога із 40-річчям.

ДРЮЧИЛА Михайла Володимировича – 
начальника зміни цеху М-9 із 40-річчям. 

БУДНИК Наталію Миколаївну – ма-
шиніста фасувально-пакувальних машин 
цеху М-9 із 35-річчям.

МОРГУНОВА Ігоря Анатолійовича – 
слюсаря-ремонтника цеху централізова-
ного ремонту із 30-річчям.

ПОПКОВУ Тетяну Іванівну – інженера з 
ремонту управління капітальних ремонтів 
із 60-річчям.

БЕРДНИК Вероніку Володимирівну – 
слюсаря КВПіА цеху КВПіА із 55-річчям.

ЩЕРБАКОВУ Олену Іванівну – маши-
ніста ФПМ цеху М-9 із 50-річчям.

МЕДВЕДЯ Євгена Васильовича – апа-
ратника повітроподілу цеху К-3 із 30-річ-
чям.

ГЕРАЩЕНКА Сергія Івановича – слюса-
ря аварійно-відновлювальних робіт цеху 
водопостачання і промислової каналізації 
із 50-річчям.

МАЗИНСЬКОГО Сергія Олександрови-
ча –  механіка цеху К-7, голову цехового 
комітету із 55-річчям.

ГОРЕЛИК Зою Олександрівну – ма-
шиніста насосних установок цеху К-3 із 
55-річчям.

КИРИЧЕНКА Василя Володимировича 
– водія автотранспортного цеху із 55-річ-
чям.З ювілеєм!

ПАСТУШКА Віктора Васильовича – електромонтера цеху М-9.
ЛИХОБАБУ Юлію Леонідівну – контролера якості продукції і технологічного про-

цесу централізованого відділу технічного контролю.

Із 25-річчям трудового стажу!

Нехай у ваших серцях завжди полум’яніє іскра молодечого завзяття, яка допо-
магає вам жити, працювати і творити добро. Нехай у вікна ваших осель щодня 
світить мирне сонце!

У видавництві Юлії Чабаненко побачила світ друга книга Володимира Ко-
вальчука «Зерно життя». Щиро вітаємо автора з творчим здобутком. Зичимо 
й надалі наснаги та здійснення мрій!

Творчість наших читачів

                     *  *  *
В житті було немало помилок,
Багато світла та дурних думок,
Було і щастя, а також грішки,
Овації, за спиною смішки…
Та я не втратив ніжної душі:
Посію слово – виростуть вірші.

                      *  *  *
Життя – це бій, і є у ньому втрати.
Обов’язок живих – усіх їх пам’ятати.

Життя – це біль, який не вгамувати.
Обов’язок живих – його перемагати.

Життя – любов, здатна дива творити.
Обов’язок живих простий – любити!

                      *  *  *
Звуки скрипки – плач душі,
Бо на серці – рана.
Як не любиш – не гріши,
Не гріши, кохана!

Звуки скрипки – серцю жаль,
По щоці сльозою.
Як закоханий скрипаль,
Плачу я струною…

                        *  *  *
Життя – це спринт і марафон?..
На землі – значна подія!
У Всесвіті – піщинки фон,
Розуму людей – надія!
Життя земне, чи це кордон?
Планети – вікіпедія?
Міжгалактичний це закон
Чи цивілізацій дія?

Володимир Ковальчук,
старший майстер зміни цеху К-5

ЖИТТЯ – ЛЮБОВ, 
ЗДАТНА ДИВА ТВОРИТИ…
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Багато хто з працівників ПАТ «АЗОТ» вже встигли оцінити постільну та кухонну білизну, яку півроку 
тому почало шити ДП «Хімік». Якісні та порівняно недорогі текстильні вироби азотівці купують і для влас-
ного користування, і на подарунок.

ЯСКРАВИЙ ТА ЯКІСНИЙ 
ДОМАШНІЙ ТЕКСТИЛЬ 
ВІД ДП «ХІМІК»

Дочірнє підприємство «Хімік» шиє 
спецодяг для працівників «Азоту», 
тому тут особливі вимоги до якості про-
дукції і дотримання держстандартів.  
Для пошиття постільної білизни в «Хімі-
ку» використовують лише якісні бавов-
няні тканини українського виробництва 
– бязь, поплін або сатин. Це міцні гігіє-
нічні матеріали, які  не линяють і довго 
не втрачають яскравості. 

Як розповів директор ДП «Хімік» 
Юрій Атаманчук, тут шиють комплекти 
всіх ходових розмірів – полуторні, дво-

спальні та євростандарт для широких 
ліжок. Нещодавно закупили нові тка-
нини з іншими узорами та палітрою 
кольорів. Замовляючи той чи інший 
комплект, покупець уточнює якого роз-
міру йому потрібні наволочки, або ж, 
наприклад, він хоче звичайне прости-
радло чи з резинкою. Всі ці нюанси, а 
також ціни на всю продукцію, вказані в 
прайс-листах, розвішаних на прохідних 
підприємства. До прикладу, комплект 
полуторної постільної білизни коштує 
445 грн, двоспальної – 560 грн, рушник 
кухонний – 20 грн., серветки залежно 
від розміру, коштують від 7 грн. 50 коп.
до 13 грн. 

– Я придбала чотири комплекти по-
стільної білизни відразу після того, як 
дізналась, що ДП «Хімік» почав виго-
товляти таку продукцію. І собі залиши-
ла і знайомим подарувала, – розповідає 
Алла Онопрієнко. – Покупкою дуже 
задоволена. Білизна приємна на дотик, 
не втрачає колір, красива і дуже якісно 
пошита. В магазині продукцію подіб-
ної якості та ще за такими цінами не 
купиш.

– Нам і самим приємно й цікаво 
шити такі вироби. Радує, що людям 
подобається, що вони приходять ще, 
або ж рекомендують наші вироби сво-
їм родичам і знайомим, – розповідає 

кравчиня ДП «Хімік» Наталія Шапа-
ренко. – Ми враховуємо всі індивідуаль-
ні побажання, наприклад, розміри фар-
тухів чи халатів, наволочок тощо.

За словами заступника директора 
ДП «Хімік» Майї Луніної, в майбут-
ньому асортимент виробів ДП буде ще 
розширюватися, як і асортимент тканин. 
Так, нещодавно до переліку продукції 
«хіміків» додалися наматрацники та ха-
лати. Тож, господиням є з чого вибрати, 
аби зробити свою оселю красивішою та 
затишнішою.

Наталія Бакалова, 
фото автораНаталія Шапаренко з новою білизною

Кравчиня Любов Фещенко


