
Економічні показники грудня

Із завершенням осінньої посівної окремі цехи підприємства 
зупинилися на ремонт. Нині вони готуються до пуску, щоб до 
весни знову напрацювати добрив для українських аграріїв. Про 
перспективи роботи підприємства у 2017 році читайте в інтерв’ю 
Голови Правління ПАТ «АЗОТ» Віталія Склярова.

За економічними показниками товарної продукції у порів-
няльних цінах вироблено на 101,2 відсотка, товарної продукції 
у діючих цінах – на 103,8 відсотка, мінеральних добрив у сто-
відсоткову обчисленні – на 101,4 відсотка. Зокрема, аміачної 
селітри всього у грудні напрацьовано на 100,8 відсотка, аміачної 
селітри товарної – на 100,4 відсотка; КАСу – на 100,7 відсот-
ка; аміачної води товарної – на 154,7 відсотка; слабкої азотної 
кислоти – на 100,5 відсотка; рідкого кисню – на 100 відсотків.
     Всього товарної продукції у порівняльних цінах за 12 місяців 
2016 року вироблено на 101,3 відсотка.

Понад 970 тисяч тонн аміачної селітри, близько 670 тисяч 
тонн карбаміду, 331,5 тисячі тонн карбамідо-аміачної суміші 
(КАС) виробив Черкаський «Азот» OSTCHEM у 2016 році. 

Детальніше на 2 стор.
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Завдання ПАТ «АЗОТ» незмінне – 
забезпечення аграріїв добривами

Читайте в номері

У капремонтах цехів 
А-5 та М-2 були задіяні 
всі ремонтні дільниці УКР

Спорткомплекс 
ПАТ «АЗОТ» – один із 
кращих у місті
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     Морозна і сніжна зима – «гарячий» пері-
од для цеху господарської діяльності Чер-
каського «Азоту». Господарники вчасно й 
сумлінно розчищають дороги, під’їзні шляхи 
й точки відвантаження продукції, забезпе-
чуючи безперебійну роботу підприємства.
   Загалом із початку снігопадів очищено 
80 тис. м2  узбіч та 265 тис. м2  автодоріг. Для 
посипки доріг використано близько 250 тонн 
піщано-сольової суміші.

Сніжна зима
випробовує
господарників
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Рік, що минув, був нелегким для Черкаського «Азоту», як, власне, і в цілому для економіки держави та її громадян. 
Як працювалося підприємству в 2016 році та які перспективи роботи у 2017-му розповів Голова Правління ПАТ «АЗОТ» 
OSTCHEM Віталій Скляров. 

ВІТАЛІЙ СКЛЯРОВ:
Ми пройдемо цей складний 
шлях і станемо ще сильнішими

– Якими є підсумки роботи 
підприємства у 2016 році?

– Незважаючи на складні 
економічні умови, в яких нам 
доводилося працювати, 2016 
рік ми завершили з досить не-
поганими показниками. І хоча, 
через фінансові труднощі, не 
всі плани виконано, передусім 
це стосується програм техніч-
ного розвитку, реконструкцій, 
нам вдалося справитися з голов-
ним завданням – забезпечити 
сільське господарство країни 
мінеральними добривами для 
виконання комплексних робіт у 
весняний і осінній періоди. За-
галом за рік ми виробили понад 
970 тисяч тонн аміачної селітри, 
майже 670 тисяч тонн карбаміду, 
838 тисяч тонн аміаку. На 137 
відсотків було перевиконано 
планові показники з виробітку 
аміачної води і на 103,7 відсот-
ка з виробництва КАС. Всю 
продукцію ми відвантажили для 
потреб вітчизняних аграріїв.

– Прокоментуйте, будь лас-
ка, нинішню ситуацію на вироб-
ництві.

– Із завершенням відван-
таження продукції сільгосп-
виробникам в осінній період 
і відчутним спадом попиту на 
неї, ми зупинили окремі цехи 
на капітальні ремонти, і, по суті, 
увійшли в зиму з ремонтами. 
Зазвичай такі роботи ми завжди 
виконували влітку, коли облад-
нання можна ретельно обстежи-
ти, провести його діагностику, 
виявити неполадки і відремон-
тувати. Взимку це робити наба-
гато складніше. Зараз цехи пос-
тупово виходять з капітального 
ремонту й готуються до пуску. 
Першим до пускових операцій 
приступить цех з виробітку аміа-
ку А-5. На черзі – цехи з виро-
бітку карбаміду. Як тільки ми 
отримаємо перший аміак, від-
разу ж зможемо завантажити на 
повну потужність виробництво 
аміачної селітри цеху М-9, який 
зараз виробляє до 2500 тонн 

продукції на добу, хоча його ви-
робнича потужність становить 
понад 3 тисячі тонн добрив.

– Тобто кінець минулого і по-
чаток цього року став для вироб-
ничників періодом капітальних 
ремонтів цехів?

– Саме так. Ми змушені 
були зупинити цехи на капі-
тальні ремонти через насичення 
українського ринку мінераль-
них добрив імпортною продук-
цією, конкурувати з якою нам 
важко. Передусім я кажу про 
добрива російських виробни-
ків, для яких природний газ у 
рази дешевший, аніж для на-
ших підприємств, тоді як у со-
бівартості мінеральних добрив 
він становить до 70 відсотків. То 
ж чи спроможні ми з ними кон-
курувати?! Питання риторичне. 
Хіміки почали бити на сполох. 
Звертались до Прем’єр-міністра 
України Володимира Гройсма-
на, в Міністерство економіч-
ного розвитку й торгівлі із про-
ханням якомога швидше ввести 
мита на карбамід і КАС (карба-
мідно-аміачну суміш), а також 
збільшити діючі мита на аміачну 
селітру й дати українським хімі-
кам шанс вижити. Російські ви-
робники другий рік неприкрито 
демпінгують на українському 
ринку й таким чином поступо-

во витісняють усіх вітчизняних 
виробників. Якщо ситуація не 
зміниться найближчим часом, 
Україна ризикує залишитися без 
свого виробництва мінеральних 
добрив. При цьому десятки ти-
сяч  працівників хімічних заво-
дів поповнять ряди безробітних. 
Ми сподіваємось, що, врешті-
решт, уряд зрозуміє всі ці ризи-
ки, прийме відповідні рішення й 
буде вжито невідкладних заходів 
з тим, щоб дати нам можливість 
працювати. Адже, українські 
хіміки без проблем можуть са-
мостійно забезпечити потреби 
вітчизняних аграріїв.

– Чи переглядається стратегія 
розвитку підприємства у зв’язку 
зі складною економічною ситуа-
цією? Якщо так, то що вона пе-
редбачає?

– Сьогоднішня економіч-
на реальність вимагає перехо-
ду на більш ефективні методи 
роботи у відкритих ринкових 
умовах, перегляду ставлення до 
виробництва, зокрема постій-
но змушує розробляти та впро-
ваджувати заходи з оптимізації 
витрат. Цей процес уже розпо-
чато. Оптимізація витрат на ви-
робництві неминуче призведе 
до реструктуризації кадрової 
політики із збереженням  фонду 
оплати праці. Такі заходи дають 

можливість зберегти колектив 
підприємства і збільшити зар-
плату працюючому персоналу. 
Це необхідні кроки, хоча й не-
популярні. Особливо для тих, 
хто попадає під такі зміни. Але 
ніхто не буде «рубати з плеча». 

– Останні декілька місяців 
зміщуються дати з виплати заро-
бітної плати працівникам. З чим 
це пов’язано?

– Згідно із Законом України 
«Про оплату праці», заробіт-
на плата виплачується праців-
никам регулярно в робочі дні 
у строки, встановлені колек-
тивним договором або норма-
тивним актом роботодавця. 
Ми витримували строки і ви-
плачували зарплату відповідно 
до встановлених колективним 
договором дат. Але фінансово-
економічна криза, яка охопила 
нині країну, продовжує ставити 
перед нами багато викликів, на 
які ми змушені реагувати, вжи-
ваючи невідкладних заходів для 
збереження підприємства і його 
кадрового потенціалу. Зміщення 
дат виплати заробітної плати – 
тимчасові й вимушені кроки, 
на які доводиться йти. Але, як 
кажуть, у кризу краще мати за-
тримку із заробітної плати, аніж 
не мати роботи взагалі. З цим 
твердженням важко не погоди-
тись. Треба час, щоб пережити 
труднощі. Я переконаний, що 
цей шлях ми пройдемо з най-
меншими втратами і станемо ще 
сильнішими.

– Які побажання на майбут-
нє?

– Залишатися серед лідерів 
ринку й зміцнювати свої пози-
ції. Працювати й забезпечувати 
наших аграріїв високоякісними 
добривами, щоб країна була з 
хлібом. Хочу, щоб наша ком-
панія і надалі була успішною. 
Саме на таку працю налаштова-
ний увесь наш колектив.

Записала 
Євдокія Мацокіна

Голова Правління ПАТ «АЗОТ» Віталій Скляров
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Великий обсяг робіт вдалося виконати працівникам управління капітальних ремонтів 
(УКР) під час останніх капремонтів в цехах М-2 і А-5. Тут, іноді цілодобово, були задіяні всі 
ремонтно-механічні дільниці управління.

Узимку цех господарської діяльності (ЦГД) ПАТ «АЗОТ» завжди готовий до швидкої лік-
відації наслідків негоди. Бригади вчасно й сумлінно розчищають сніг і посипають дороги.

Напружені будні
ремонтників «Азоту»

– У цих цехах потрібно було 
виконати досить об’ємні й 
складні роботи, до того ж пара-
лельно велися планові ремонти 
в цехах М-5, М-6 і М-7. Тому 
ми розпланували роботу на-
ших спеціалістів так, щоб па-
ралельно працювати на різних 
об’єктах і встигнути якомога 
більше, – зазначив начальник 
УКР Володимир Бандура.  

Серед найбільш об’ємних 
робіт – заміна скрубера Е-203 
в цеху М-2. Громіздкий апа-
рат демонтували,  встановили
новий та виконали повну пере-
обв’язку трубопроводів висо-
кого тиску. Паралельно в М-2 
було проведено плановий ре-
монт стрипера, колони синтезу 
та конденсатора. Усі роботи ви-
конували спеціалісти ремонтно-
механічних дільниць №№2 та 3. 

– Під час снігопадів та оже-
ледиці наше основне завдання 
– забезпечити безперебійний 
рух транспорту, адже продукція 
відвантажується цілодобово, а 

також дбати про безпечне пе-
ресування працівників на те-
риторії підприємства, – розпо-
відає начальник ЦГД Михайло 
Климчук. 

Для розчищення доріг від сні-
гу задіяно 30 працівників цеху. 
У випадку великих снігопадів 
бригади ЦГД працюють і в ви-
хідні дні. 

Успішно протистояти склад-
ним погодним умовам допомагає 
спецтехніка: піскорозкидувач, 
грейдер, два трактори, мото-
транспортний засіб Bobcat, 
самохідне шасі СШ-2540, 
фронтальний навантажувач. 
За потреби також використо-
вують трактори цехів хімводо-
очищення та ремонтно-буді-
вельного.

Окрім території і внутріш-
ніх доріг, працівники ЦГД роз-
чищають автодороги навколо 
підприємства.

Світлана Литвин,
фото Олександра Ковальова

У цеху А-5 найбільш тру-
домістким було встановлення 
трубчаток у котли-утилізатори 
101-СА та 101-СВ. Важкі габа-
ритні деталі встановлювалися 

за допомогою відразу двох ба-
гатотонних кранів – МКГС-
100 та Liebherr. 

Наталія Бакалова,
фото автора

Працівники ЦГД, задіяні в розчищенні доріг від снігу

Працівники дільниці №2: А.Погорілий, В.Олицький та М.Гринь

Кадри

Фролова Олександра 
Миколайовича з 4 листопада 
2016 року призначено началь-
ником відділу закупок робіт/
послуг управління закупок ро-
біт/послуг.

Фролов О.М. 1987 року 
народження. Освіта вища. У 
2010 році закінчив Черкась-
кий державний технологіч-
ний університет (ЧДТУ), 
спеціальність «Фінанси», 
кваліфікація – економіст-
фінансист. На Черкаський 
«Азот» прийшов у 2011 році. 
Працював спеціалістом тен-
дерного відділу департамен-
ту аналізу, планування і тен-
дерних процедур; провідним 
спеціалістом відділу закупок 
робіт/послуг.

Удода Володимира Мико-
лайовича з 2 грудня 2016 року 
призначено начальником цеху 
складського господарства.

Удод В.М. 1980 року на-
родження. Освіта вища. У 
2002 році закінчив ЧДТУ, 
спеціальність «Технологія 
машинобудування», квалі-
фікація – інженер-механік. 
На «Азоті» працював з 2002 
по 2006 роки (машиніст 
екструдера, майстер зміни 
у цеху М-8). У серпні 2007 
року продовжив трудову ді-
яльність на посадах апарат-
ника підготовки сировини у 
цеху К-2, старшого майстра 
зміни у цеху К-5, заступника 
начальника цеху К-2.

Попельницького Юрія 
Анатолійовича з 15 грудня 
2016 року призначено началь-
ником цеху К-4.

Попельницький Ю.А. 
1970 року народження. Осві-
та вища. У 1992 році закінчив 
Дніпропетровський хімі-
ко-технологічний інститут, 
спеціальність за дипломом 
«Хімічна технологія плас-
тичних мас», кваліфікація – 
інженер-хімік-технолог. На 
Черкаському «Азоті» працює 
з 1992 року: апаратником пе-
регонки, старшим майстром 
зміни, старшим майстром 
виробничої дільниці, за-
ступником начальника цеху 
К-4; заступником начальни-
ка управління виробництва 
капролактаму.

   Відділ кадрів 

З призначенням!

ЦГД успішно проходить
випробування снігом
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В СИНЬКОВІ ПРОЙШОВ 
ФЕСТИВАЛЬ «НА ГОСТИНИ 
ДО МАЛАНКИ» 

Александр Гайду: «Прошедший год 
порт завершил довольно успешно»

14 січня 2017 року в селі Синьків, що на Тернопільщині, зібралося близько трьох тисяч 
людей з усієї України, щоб відзначити народне українське свято Маланки.

Хотя 2016 год был отмечен нестабильной геополитической ситуацией, не раз корректирующей планы нашего 
предприятия, прошедший год порт «Ника-Тера» завершил довольно успешно. Вызовы нас укрепили, а работа по 
упреждению рисков помогла устоять перед трудностями.

На фольклорно-етнографіч-
ному фестивалі «На гостини до 
Маланки» за звання Маланки 
року змагалися 25 творчих ко-
лективів з Тернопільської та 
Чернівецької областей. Вони 
влаштували справжній кар-
навал. З піснями, танцями та 

Мы приступили к реали-
зации стратегии привлечения 
новых клиентов. Как резуль-
тат, впервые начали работать с 
древесиной, соей и сорго, сис-
темно стали перегружать яч-
мень, тогда как в предыдущие 
годы грузили лишь пробные 
его партии. 

Велись работы по улуч-
шению внутренней логистики 
– реализован масштабный 
проект по строительству соб-
ственной железнодорожной 
инфраструктуры: построе-

частушками. Ініціював прове-
дення фестивалю Голова Ради 
Групи компаній Group DF Дмит-
ро Фірташ, який народився і 
виріс в Синькові.

Організатор фестивалю Ма-
рія Фірташ зазначила, що Ма-
ланка є однією з візитних кар-

ны и сданы в эксплуатацию 9 
дополнительных ж/д путей, 
протяженностью более 3 км, 
15 стрелочных переводов и 
новый специальный весовой 
комплекс.

Продолжая совершенство-
вать комплекс по перевалке 
зерновых, в прошлом году был 
введен в эксплуатацию участок 
по очистке и сушке зерна, бла-
годаря чему клиенты теперь 
могут непосредственно в порту 
доводить свой товар до экс-
портного качества. 

В новом году мы продол-
жим работы по увеличению 
грузооборота, модернизации 
предприятия, улучшению усло-
вий работы сотрудников и кли-
ентов. С учетом современных 
тенденций, общим резуль-
татом работы должно стать 
увеличение мощности зерно-
вого терминала минимум на 
1 млн. тонн в год. Для это-
го мы приложим все усилия. 
Этому будет способствовать и 
поддержка Group DF.

Источник: nikatera.com

ток Буковини, де вона зберег-
лася в автентичному вигляді. 

– Для нас дуже важливо 
зберегти обряд Маланки в 
тому вигляді, в якому він іс-
нував сотні років назад. Ми 
хочемо передати традиції мо-
лодому поколінню і сподіває-
мося, що фестиваль дозволить 
привернути увагу до свята і 
зберегти колорит української 
культури для майбутніх поко-
лінь, – сказала Марія Фірташ.

Для жителів Синькова Ма-
ланка – свято особливе. До 
нього готуються заздалегідь: 
шиють костюми, завчають 
колядки. Парад маланок з піс-
нями і танцями пройшов через 
все село від будівлі сільради до 
будинку культури, де була вста-
новлена   центральна сцена. Журі 
з полудня і до самого вечора 
оцінювало яскраві номери 
творчих колективів. Перемож-

цем фестивалю та Маланкою 
року визнана команда з Супор-
ки, творчий колектив з Колод-
рібки завоював друге місце, а 
синьківські маланкарі посіли 
третє місце. Всі учасники фес-
тивалю отримали матеріальні 
призи. 

Організатори фестивалю 
впевнені, що проведення па-
раду маланок в Синькові стане 
традицією, і в наступному році 
вони чекають на фестиваль іще 
більше гостей. 

Джерело:
dmitryfirtash.com
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Спорткомплекс «Азоту» –
ОДИН ІЗ КРАЩИХ В МІСТІ 

Спортивний комплекс ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM – важлива складова соціальної інфраструктури підприємства. Тут азотівці 
не лише тренуються і проводять час з користю для власного здоров’я, а й знаходять нових друзів і однодумців. 

Перших відвідувачів спор-
тивний зал «Азоту» прийняв у 
1982 році. Тоді це було примі-
щення з одним ігровим залом. 
Після кількох масштабних ре-
конструкцій будівля перетво-
рилася в сучасний спортивний 
комплекс, де не тільки займа-
ються працівники підприєм-
ства, а й проходять обласні та 
всеукраїнські змагання. 

За словами завідувача спорт-
залу ПАТ «АЗОТ» Миколи 
Душки, кількість осіб, що регу-
лярно відвідують спортивні сек-
ції, зростає. Все більше людей 
прагнуть дотримуватися здо-
рового способу життя, займа-
ються спортом і заохочують 
до цього своїх колег. Тим паче, 
дуже зручно, що спортзал зна-
ходиться на території підпри-
ємства. Це значно економить 

ладнання цеху господарської ді-
яльності Володимир Гармаш. Як 
він зазначає, заняття не лише 
сприяють гарній фізичній під-
готовці, а й дають можливість 

маківарами, лапами тощо. Та-
кож у залі є силові тренажери, 
гантельний ряд та елементи 
екіпірування. 

Активно азотівці відвідують 
і тренажерний зал. Він має три 
зони: кардіозону, силову і зону 
вільних ваг. Регулярні заняття 
на кардіотренажерах (бігові 
доріжки, велотренажери, орбі-
треки) допомагають зміцнити 
серцево-судинну систему, по-
ліпшити роботу легенів, підви-
щити витривалість і позбутися 
зайвої ваги. Силові тренування 
дозволяють удосконалити фор-
ми будь-яких груп м’язів. У залі 
є оптимальний набір спортив-
ного обладнання й інвентарю, 
що дає змогу отримати комп-
лексне навантаження: трена-
жер-платформа, кроссовер, 
римський стілець, шведська 

час і навіть обідню перерву 
можна використати для занят-
тя спортом. 

– Спорткомплекс працює з 
понеділка по п’ятницю з 08:00 
до 20:00, тренажерний зал – з 
09:00 до 19:00, – розповідає 
інструктор-методист з фізкуль-
тури та спорту Іван Челом-
бітько. – Є секції з волейболу, 
міні-футболу, великого та на-
стільного тенісу. За бажанням 
в ігровому залі можна ще й по-
грати в бадмінтон і баскетбол. 

Упродовж трьох років 
секцію з волейболу відвідує 
старший майстер з ремонту об-

колегам поспілкуватися в не-
формальній атмосфері, що 
згуртовує колектив, формує 
дружні стосунки і командний 
дух.

Велику роль для мотивації 
працівників до спорту відігра-
ють умови, де проходять тре-
нування. Зокрема, зал для єди-
ноборств цілком підходить для 
повноцінних тренувань із боксу, 
кікбоксингу, карате, тайського 
боксу та інших видів бойових 
мистецтв. Він оснащений спе-
ціалізованим інвентарем для 
відпрацювання ударів – бок-
серськими мішками, грушами, 

Спортивний комплекс  
ПАТ «АЗОТ» має три тре-
нувальні зали (для ігрових 
видів спорту, єдиноборств 
і тренажерний), зону для 
настільного тенісу, об-
лаштовано роздягальні та 
санітарно-гігієнічні при-
міщення. У холі відведене 
місце для почесних наго-
род – грамот, дипломів, 
кубків, яких у збірних ко-
манд підприємства не злі-
чити.

стінка, лавка Скотта, лавки для 
жиму, стійка для присідання, 
штанги, гантельні ряди, обтя-
жувачі для ніг і рук тощо.

Щоб освоїти техніку ви-
конання вправ на тренажерах і 
досягти максимальної результа-
тивності, азотівці можуть інди-
відуально займатися з тренером. 

– Здебільшого тренажер-
ний зал відвідують, аби під-
тримувати себе в гарній фі-
зичній формі та покращити 
стан здоров’я, – коментує 
інструктор тренажерного залу 
Антон Небелиця. – Для бажаю-
чих можна розробити персо-
нальні програми тренувань з 
урахуванням цілей і фізичних 
можливостей. Також практи-
кується кінезіотерапія – вид 
лікувальної фізкультури.

Світлана Литвин

Виробничники займаються у тренажерному залі

Тренування з боксу в залі для єдиноборств

Міні-футбол – популярний вид спорту серед азотівців
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АНАЛІЗ СТАНУ ПОЖЕЖ 
У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА 
ПІДСУМКАМИ 2016 РОКУ

У Черкаській області впродовж 2016 року забезпечено оперативне реагування на 3 надзвичайні ситуації, ліквідова-
но 1215 пожеж та здійснено 72 виїзди на дорожньо-транспортні пригоди. Завдяки вмілим та рішучим діям особового 
складу врятовано 25 людей, матеріальних цінностей на загальну суму понад 116 млн. 167 тис. грн. 

Економічні витрати від пожеж склали 
268 млн. 160 тис. грн. Під час пожеж загину-
ло 60 осіб, 42-і особи  та 1 дитина отримали 
травми. Вогнем знищено 870 будівель і спо-
руд, 180 одиниць автотранспортної техніки, 
1268 тонн грубих кормів. Піротехнічною 
групою аварійно-рятувального загону 
спеціального призначення було відпра-
цьовано 159 заявок щодо знешкодження 
980 одиниць вибухонебезпечних предме-
тів, перевірено 31,82 га площі.

Групою радіаційного, хімічного та біо-
логічного захисту АРЗ СП здійснено 180 
виїздів, з них 174 виїзди на проведення де-
меркуризації металевої ртуті (зібрано 3 кг 
426 г небезпечної речовини), проведено 6 
тренувань тощо.

Впродовж 2016 року  виконувалися 
спеціальні завдання в складі зведеної гру-
пи ДСНС України на території Луганської 
та Донецької областей. Нині на сході краї-

Керівник азотівського хору 
Володимир Лященко виконав 
відомі романси із кінофільмів 
Ельдара Рязанова, високим ар-
тистизмом був позначений 
виступ Таїсії Гончаренко, лі-
ризмом та ніжністю – Любові 
Матвєєвої, Анни Гичук, Ка-
терини Глизь, Ольги Сахно та 
Лариси Рилькової. Справжнім 
«королем романсу» був визна-
ний Олексій Плітінко.  

Ще одну приємну подію 
довго згадуватимуть члени 
клубу «Біла акація» – зустріч 
року Вогняного Півня. Не обі-
йшлося тут без головних геро-
їв: Діда Мороза (Іван Холод-
няк), Снігуроньки (Катерина 
Негрун), новорічної Ночі (Ніна 
Агапова), символу 2017 року 

дарувавши присутнім незабутні 
враження і святковий настрій.

Ніна Гошуренко,
фото автора

ни завдання з інженерно-технічного обла-
штування оборонних рубежів виконують 2 
особи. З початку проведення АТО до ви-
конання вищезазначених завдань було за-
лучено 85 осіб особового складу та 12 оди-
ниць інженерної та спеціальної техніки.

За статистикою, найбільше людей ги-
нуть у зимовий період, коли виходять на 
крихкий лід водоймища та внаслідок ви-
користання електронагрівальних приладів 
і пічного опалення. Тому рятувальниками 
Черкаської області постійно проводяться 
роз’яснювальні бесіди стосовно виконан-
ня елементарних правил пожежної безпе-
ки. Обов’язково необхідно роз’яснювати 
дітям про небезпеку пустощів із вогнем.

Бережіть своє життя та своїх близьких!
                                              

Віктор Гвоздь,
начальник Управління ДСНС, 

генерал-майор слубжи ЦЗ

Члени клубу ветеранів «Біла акація»
зустріли рік Вогняного Півня

На черговому зібранні  клубу «Біла акація» ветеранів праці ПАТ «АЗОТ» у світлій, по-
домашньому затишній залі звучали неповторні романси, вірші, жарти. Оголошення

Дирекція обласної бла-
годійної організації учасни-
ків війни, ветеранів праці 
та пенсіонерів «Азоту» по-
відомляє про те, що в наяв-
ності є вільні земельні ді-
лянки, які орендуються в 
міській раді під городи для 
вирощування овочевих куль-
тур пенсіонерами «Азоту» та 
їхніми сім’ями у 2017 році.

Хто бажає користуватися
городами, звертайтеся за тел.: 
72-64-19 або (063) 284-00-93. 
Сокур Петро Федорович.

Дирекція

Півня (Олександр Булаєнко) та 
його вірної супутниці Курочки 
(Євгенія Досужа) – (на фото). 
Всі вдало зіграли свої ролі, по-

До відома 
городників
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ВІТАЄМО!

ШИМКО Ольгу Володимирівну – елект-
ромонтера цеху електропостачання із 
55-річчям.

ЗУБКОВУ Валентину Павлівну – приби-
ральницю службових приміщень цеху К-1 
із 45-річчям.

ЗАЛИВУ Людмилу Григорівну – контро-
лера якості продукції і технологічного 
процесу ЦВТК із 60-річчям.

АКІМОВА Миколу Григоровича – слюса-
ря з ремонту рухомого складу залізнично-
го цеху із 65-річчям.

КАШПЕРУКА Бориса Павловича – на-
чальника цеху електропостачання із 
65-річчям.

СНЄСАРЯ Анатолія Миколайовича – 
машиніста компресорних установок цеху 
К-1 із 45-річчям.

ЛИТВИНЕНКА Сергія Сергійовича 
– електромонтера ЦЕРЦ із 30-річчям. 
(Вітання від люблячої родини).

СКОРОБАГАТОГО Василя Йосиповича 
– сторожа змінного цеху І-1 із 60-річчям.

ГОРОДИНЕЦЬ Надію Іллівну – робіт-
ника благоустрою ЦГД із 60-річчям.

ПЕТРОВА Олега Миколайовича – нала-
годжувальника  цеху М-9 із 50-річчям.

СІМКІВ Світлану Михайлівну – старшо-
го апаратника підготовки сировини цеху 
І-1 із 55-річчям.

ЯНГОЛА Григорія Володимировича – 
апаратника абсорбції цеху М-5 із 60-річ-
чям.

КОТЛЯРЕНКА Сергія Гавриловича – на-
чальника цеху централізованого ремонту 
із 65-річчям.

КОПІЙКУ Миколу Михайловича – май-
стра дільниці цеху КВПіА із 40-річчям.

ФРОЛОВА Костянтина Ігоревича – май-
стра зміни цеху К-3 із 30-річчям.

ВЕРЕЩАГУ Віру Дмитрівну – контроле-
ра якості продукції і технологічного про-
цесу ЦВТК із 60-річчям.

МЕЛЬНИКА Романа Михайловича – 
старшого майстра з ремонту цеху М-9 із 
45-річчям.

ПРЯДУНА Сергія Миколайовича – до-
кера-механізатора цеху М-9 із 35-річчям.

ЯСИРА Станіслава Павловича – апарат-
ника змішування цеху М-9 із 45-річчям.

СЕРДЮКА Віталія Івановича – маши-
ніста крана АТЦ із 50-річчям.

ТАРАСЕНКА Василя Григоровича – скла-
дача поїздів ЗЦ із 35-річчям.

ЗАПОРОЖЦЯ Анатолія Васильовича – 
слюсаря з ремонту рухомого складу заліз-
ничного цеху із 65-річчям. 

ФРАНКО Валентину Іванівну – опера-
тора на решітках цеху ОПСВ із 50-річчям.

КОЛЯДУ Валерія Васильовича – ма-
шиніста газодувних машин цеху М-9 із 
45-річчям.

ШИБЕТСЬКУ Валентину Василівну – 
електромонтера цеху М-5 із 40-річчям.

БАЙДУ Андрія Анатолійовича – апарат-
ника абсорбції цеху М-6 із 30-річчям.

ЦИМБАЛ Людмилу Олександрівну – ла-
боранта хімічного аналізу ЦВТК із 65-річ-
чям.

МАРИНКЕВИЧА Василя Васильовича – 
слюсаря-ремонтника КЦ із 55-річчям.

БУРОВУ Ларису Василівну – інжене-
ра-технолога центральної лабораторії із 
45-річчям.

ХАРЧЕНКА Івана Васильовича – слюса-
ря-сантехніка ЦГД із 65-річчям.

ПОДОЛИЧ Людмилу Іванівну – апарат-
ника цеху М-5 із 50-річчям.

ТУРЧИНА Володимира Олександрови-
ча – монтера колії залізничного цеху із 
30-річчям.

ГОРОДИСЬКОГО Івана Васильовича – 
слюсаря-ремонтника цеху М-9 із 50-річ-
чям.

ЧУЙКЕВИЧА Дениса Віталійовича – 
електромонтера  РБЦ із 20-річчям.

НАЗАРЕНКА Дмитра Юрійовича – 
електромонтера цеху М-9 із 30-річчям.

ДУБІНУ Тетяну Петрівну – чергового 
стрілочного посту залізничного цеху із 
45-річчям.

КОЛОТІЙ Тамару Олександрівну – апа-
ратника хімводоочищення цеху ХВО із 
50-річчям.

МАРТИНЕНКА Дмитра Євгеновича – 
електромонтера цеху ХВО із 25-річчям. 

ВОВКА Олександра Петровича – слюса-
ря-ремонтника котельного цеху із 45-річ-
чям.

ВОРОНОГО Олександра Григоровича – 
старшого електромеханіка залізничного 
цеху із 50-річчям.

САПЕГІНУ Гізелу Олексіївну – акумуля-
торника цеху М-9 із 40-річчям.

ДЕМ’ЯНЮК Людмилу Іванівну – апа-
ратника повітроподілу цеху К-3 із 50-річ-
чям.

МИХАЙЛОВСЬКОГО Андрія Павловича 
– слюсаря КВПіА цеху КВПіА із 65-річ-
чям.

ШАНДРУ Сергія Михайловича – нала-
годжувальника цеху М-9 із 45-річчям.

МАРИНКЕВИЧ Галину Григорівну – ла-
боранта хімічного аналізу КЦ із 50-річчям.

ІГНАТЮК Тетяну Сергіївну – лаборанта 
хімічного аналізу цеху ХВО із 50-річчям.

ЄФРЕМОВА Сергія Петровича – слюса-
ря КВПіА цеху КВПіА із 50-річчям.

РЯДНИНСЬКОГО Олега Владиславо-
вича – апаратника підготовки сировини 
цеху М-2 із 45-річчям.

ЛОМАКІНА Сергія Миколайовича – 
апаратника виробництва сечовини цеху 
М-6 із 45-річчям.

З ювілеєм!

СТРОКАНЯ Олександра Миколайовича – електромонтера цеху К-1.

Із 25-річчям трудового стажу!

Бажаємо вам радості, любові, достатку, щасливої та щедрої долі. Нехай впев-
неність у завтрашньому дні завжди наповнює ваші серця!

Щиросердно вітаємо з нагоди чудового 
45-річчя начальника служби колії залізнично-
го цеху Валерія Андрійовича Горохівського.  

В Україну Валерій Андрійович приїхав з 
Далекого Сибіру, де народився. Важливу роль 
у цьому зіграв поклик предків. Його батько 
родом із села Мар’янівки Шполянського ра-
йону, де встановлений знак «Географічний 
центр України». З 1998 по 2006 роки трудив-
ся на «Станції «Черкаси», а у грудні 2006 року 
прийшов на Черкаський «Азот». Він активно 
займається громадською роботою, є помічни-
ком-консультантом депутата міської ради. 

Бажаємо Валерію Андрійовичу довгих років 
життя, міцного здоров’я, безмежного щастя, 
щоденних успіхів та оптимізму!

Увесь колектив цеху А-3 сердечно вітає своїх співробітників із поповненням у 
родинах: начальника відділення Володимира ПОЧИНКА з народженням синочка 
Лева, а начальника зміни Олександра ТОПКУ – донечки Іванки. Хай дітки рос-
туть здоровими, щасливими, на радість батькам і рідним!
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Цікавими зустрічами, незабутніми враженнями та подарунками запам’ятаються новорічні свята вихован-
цям Центру дитячої творчості Черкаського «Азоту». Діти проводили майстер-класи в резиденції Святого 
Миколая, стали учасниками підсумкового святкового концерту та благодійного проекту «Різдвяна дитина». 

Яскраві й незабутні свята 
ДЛЯ ВИХОВАНЦІВ ЦЕНТРУ 
ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ

– Резиденція Святого Миколая пра-
цювала в кінотеатрі «Україна» з 19 по 25 
грудня. До участі в її роботі наш заклад 
був запрошений департаментом освіти 
міськвиконкому, – розповідає дирек-
тор ЦДТ Людмила Дивнич. – Для дітей 
міста ми проводили майстер-класи від 
студій мультиплікації «Мульт-Maker» 
та «Пластилінчик». Спочатку вихованці 
студій презентували свої роботи, після 
чого гості малювали ескізи колобка, а по-
тім за ескізами виготовляли цього казко-
вого героя з пластиліну. 

Всі роботи, виготовлені в резиденції 
Святого Миколая, були представлені 
на виставці в приміщенні ЦДТ під час 
підсумкового новорічного концерту, 

на який були запрошені й автори робіт. 
Крім вихованців центру, в концерті та-
кож взяли участь молоді черкаські ре-
пери Олександр Летвинов та Єгор Біло-
кінь. Їхні пісні вражали глядачів своєю 
патріотичністю й глибиною. На святі 
були присутні й художники Черкасько-
го академічного музично-драматичного  
театру Сергій та Наталка Ридванецькі, 
які проводили екскурсію виробничими 
приміщеннями театру для вихованців 
студії мультиплікації та вчили їх робити 
макети для зйомок. Серед запрошених 
на свято гостей були спеціалісти облас-
ної дитячої бібліотеки Інна Косенко та 
Сусанна Хаустова. Вони також брали 
участь у роботі студії – проводили екс-

курсію в бібліотеці та розповідали про 
жанри та стилі літературних творів. 

Вже другий рік ЦДТ бере участь і в 
благодійному християнському проек-
ті «Різдвяна дитина». Його волонтери 
завітали до центру напередодні одного 
з найбільших релігійних свят, щоб про-
вести цікаву програму з іграми, пізна-
вальними історіями та подарунками, 
що збираються віруючими переважно 
за кордоном. 

Тож, новорічні свята стали для вели-
кої й дружної «родини» ЦДТ  своєрід-
ним підсумком зробленого у 2016 році й 
стартом до нових досягнень, вражень та 
відкриттів у 2017 році. 

Наталія Бакалова


