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Нехай 2019-й рік стане
для всіх щасливим та успішним!

Дорогі виробничники,
ветерани праці!
    Щиросердно вітаємо вас з

   Новим 2019 роком та Різдвом Христовим!

На маленьких 
азотівців 

чекає свято!

Правління товариства. 
Профспілковий комітет.Профспілковий комітет.

і

На 2019 рік ми покладаємо великі надії і 
сподівання. Тож нехай він принесе усім нам 
стабільності, оптимізму, реалізації всіх задумів 
і планів. Міцного здоров’я, добробуту, мирного 
неба та успіхів вам і вашим родинам!

Солодощі, іграшки та цікава кон-
цертна програма традиційно чека-
ють на азотівську малечу напере-
додні Нового року.
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– Щоб охопити якомога більшу кіль-
кість дітей новорічними солодкими по-
дарунками, ми збільшили верхню вікову 
межу для їх отримання з 14-ти до 16-ти 
років. Передбачені солодощі й для но-
вонароджених малюків та діток, батьки 
яких працевлаштувалися на підприємстві 
до кінця 2018 року включно, – розповідає 
голова профкому ПАТ «АЗОТ» Василь 
Іванов.

Новорічні ранки відбудуться 30 грудня 
в ПК «Дружба народів». О 10 та 13 годи-
ні Палац гостино відчинить двері перед 
дітлахами.

Всі учасники свята, які прийдуть в но-
ворічних костюмах, а також ті, хто проде-
монструють свої таланти, отримають по-
дарунки – іграшки або солодощі.

Веселих свят та щасливого Веселих свят та щасливого 
Нового року!Нового року!  
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Новорічні свята – це час, коли прийнято підбивати підсумки роботи за увесь рік, оцінювати її результати, намічати 
плани на майбутнє. Своїми думками та сподіваннями на прийдешній 2019 рік поділився Голова Правління ПАТ «АЗОТ» 
Віталій Леонідович Скляров.

Віталій Скляров: 
У НОВИЙ РІК З НОВИМИ 
ПЛАНАМИ І НАДІЯМИ

шивши удвічі виробіток цього 
виду продукції у м’яких кон-
тейнерах, освоїли новий вид 
перспективних рідких комп-
лексних добрив КАС+S і зараз 
поступово реалізуємо плани 
щодо нарощування потужнос-

тей з виробництва КАС, який 
затребуваний на внутрішньо-
му ринку. Проводимо роботи з 
розширення лінії з фасування 
карбаміду другої черги у м’які 
контейнери. Тобто, підприєм-
ство працює, постійно шукає 

можливості забезпечення його 
працездатності. Враховуючи 
гнучкість виробництва, у нас є 
можливість миттєво реагувати 
на потреби споживачів і пере-
орієнтовувати виробництво на 
випуск того виду продукції, 
яка на сьогодні є найбільш 
затребуваною на ринках збу-
ту. Такі маневри допомагали 
жити і працювати у надсклад-
них умовах. З іншого боку, це 
дало нам змогу також почати 
розраховуватися з боргами, які 
накопичувались через неста-
більну роботу підприємства, 
головною причиною чого є 
висока ціна на природний газ 
– основної сировини для на-
шого виробництва.

Сподіваюся, що тимчасові 
труднощі, які ми зараз пережи-
ваємо, відійдуть у минуле і 2019 
рік стане роком формування 
основи для якісного економіч-
ного зростання України, а для 
нашого підприємства – періо-
дом розвитку виробництва та 
продовженням демонстрації 
корпоративної соціальної відпо-
відальності бізнесу. Ми і надалі 
будемо забезпечувати аграрі-
їв найефективнішими і най-
якіснішими добривами, що 
мають конкурентну перевагу 
перед тими, які завозяться в 
Україну з-за кордону. Ми про-
довжимо вирішувати питання, 
пов’язані з масштабними про-
грамами модернізації вироб-
ництва, нарощуванням обся-
гів готової продукції, що дасть 
можливість значно розширити 
соціальні програми, які реалі-
зуються на підприємстві та в 
місті. 

Ми маємо підкорювати нові 
вершини і будемо впевнені в 
тому, що цю мету ми досягнемо, 
бо наша сила в єдності! 

Записала
Євдокія Мацокіна

– 2018 рік відходить у ми-
нуле, і це ще одна сторінка в 
історії ПАТ «АЗОТ» з вироб-
ничим підсумком, отриманим 
у складний як для України в 
цілому, так і для підприємства 
зокрема час. Не все вдалося 
зробити, що планувалося, але 
я глибоко переконаний: цей 
рік збагатив нас новим досві-
дом, знаннями і умінням діяти 
в найскладніших і неперед-
бачуваних ситуаціях, знаходи-
ти компроміси і розв’язувати 
проблеми, які постійно поста-
вали перед нами. І, як завжди, 
ми були єдиною командою. 
Це давало нам змогу на різних 
етапах виробничої діяльності 
досягати позитивних резуль-
татів.

Ми йшли впевнено, до-
лаючи труднощі. Виробляли 
продукцію, реалізовували со-
ціальні проекти як на підпри-
ємстві, так і у місті, шукали 
різні шляхи виходу зі скрут-
ного становища і знаходили їх 
завдяки ефективності менедж-
менту компанії, професіона-
лізму управлінського персона-
лу, завдяки кожному із вас, бо 
найцінніший скарб – це люди, 
їхня працелюбність, відпо-
відальність, висока культура і 
унікальний інтелектуальний 
потенціал. Щиро дякую вам, 
шановні виробничники, за від-
дану працю, за те, що в найкри-
тичніших ситуаціях ви підстав-
ляли своє плече, забезпечуючи 
працездатність підприємства, 
докладали зусиль для його по-
дальшого розвитку. 

Навіть у такий надскладний 
для нашого підприємства рік, 
обумовлений різними чин-
никами, що стримували нашу 
роботу і не давали реалізовува-
ти в повному обсязі виробни-
чі плани, ми все-таки зуміли 
налагодити і розширити лінію 
упаковки карбаміду, збіль-

Шановні колеги, друзі, партнери! Шановні колеги, друзі, партнери! 
Дорогі виробничники! Дорогі виробничники! 

Вітаю вас з Новим 2019 роком і світлим святом Вітаю вас з Новим 2019 роком і світлим святом 
Різдва Христового! Різдва Христового! 

Бажаю у новому році вагомих виробничих Бажаю у новому році вагомих виробничих 
здобутків і фінансової стабільності. здобутків і фінансової стабільності. 

Добра, злагоди, щастя, успішного здійснення всіх Добра, злагоди, щастя, успішного здійснення всіх 
намічених планів! Нехай у кожній домівці, у кожній намічених планів! Нехай у кожній домівці, у кожній 

родині відбуваються лише світлі та радісні події, родині відбуваються лише світлі та радісні події, 
здійснюються найзаповітніші мрії. Нехай новорічні здійснюються найзаповітніші мрії. Нехай новорічні 

вогні осяють нашу землю добром і миром!вогні осяють нашу землю добром і миром!
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Черкаський «Азот» роз-
почав випуск нового виду мі-
неральних добрив – КАС+S. 
Протягом вересня-жовтня 
2018 року підприємством 
було вироблено першу екс-
периментальну партію обся-
гом 540 тонн.

 Мінеральний комплекс 
КАС+S поєднав в собі всі 
переваги рідкої карбамід-
но-аміачної суміші (КАС) 
та твердих гранул з вміс-
том сірки. Завдяки комп-
лексному впливу азоту та 
сірки, обидві речовини 
максимально засвоюються 
рослинами та забезпечують 
суттєво вищі врожаї сіль-
госппродукції.

Попит на спеціальні доб-
рива, до яких належить і 
КАС+S, в Україні постійно 
зростає, тому й було прийня-
те рішення запустити нове 
виробництво на базі вже ді-
ючих виробничих потужнос-
тей «Азоту». У кінцевому 
продукті КАС+S масова 
частка загального азоту 
становить 26-28,5%, масова 
частка сірки – 2%, аміачної 
селітри – 35-37%,сульфату 
амонію – 8,2-8,6; карбаміду 
– 27-30%. 

Євдокія Мацокіна

«Азот» освоїв
випуск нового 
виду добрив

новини підприємства виробництво
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Підприємство нас зустріло 
нічною ілюмінацією, гулом пра-
цюючих агрегатів та клубами 
пару, що піднімаються в нічне 
зимове небо. У цей час тут тру-
дяться нічні зміни виробнич-
ників. Не стане виключенням 
і новорічна ніч. 

Коли ми дісталися ЦПУ 
цеху, вже проходила перезмінка 
«святкової» зміни №2. На чер-
гування заступала зміна №4,  
якій хоч і випало зустріти Но-
вий рік вдома, засиджуватися 
за святковим столом довго не 
доведеться.

Як зізнаються виробнични-
ки, новорічна ніч для них – це 
звичайна робоча зміна. Причо-
му, випадати вона може навіть 
по 2-3 роки підряд – це вже як 
пощастить. Єдине, що нагадує 
про свято, – вітання від ке-
рівництва після 24.00 та при-

крашена новорічна ялинка на 
ЦПУ.

Такі «святкові» зміни тру-
дитимуться в кожному вироб-
ничому цеху «Азоту», тримати-
муть руку на пульсі величезного 
підприємства та випускатимуть 
«святкову» продукцію. Бажа-
ємо вам, шановні колеги, щоб 
цей Новий рік справдив всі ваші 
надії, здійснив мрії, приносив у 
ваші домівки побільше щастя, 
добра та любові!

Наталія Бакалова

Прихід Нового року вони Прихід Нового року вони 
зустрінуть на виробництвізустрінуть на виробництві

Щоб розповісти про роботу зміни №2 цеху з виробництва аміаку А-5 Черкаського «Азоту», яка чергуватиме цього 
року в новорічну ніч, довелося завітати до них ще до сходу сонця.

У цеху з виробництва карбаміду М-2 ПАТ «АЗОТ» цього року було збільшено потужності 
з пакування продукції у біг-беги (м’які контейнери). Триває також процес налагодження 
лінії з фасування карбаміду другої черги виробництва.

Працівники «новорічних» змін: В.Сімончук, О.Сомик, В.Писарець, О.Білодубровський, А.Шкарбута, 
Д.Чорний, С.Резніченко, В.Стороженко, О.Олійник, С.Критевич, С.Водяний, В.Кульчицький 

Цех М-2 наростив потужності 
з фасування карбаміду

Розширення потужностей 
пакувальної лінії перш за все 
обумовлено зміною ринкових 
факторів. Аграрії все частіше 
надають перевагу фасованим 
добривам, які зручно тран-
спортувати і зберігати. 

Потужність нової лінії ста-
новить 40 тонн за годину, що 
дає можливість підприємству 
повністю перевести цех М-2 на 
пакування продукції у м’які кон-
тейнери місткістю 700 кг. 

Загальна сума інвестицій у 
розширення та переоснащення 
лінії склала близько 2 млн грн. 

Всі роботи виконувались спе-
ціалістами структурних під-
розділів Черкаського «Азоту»: 
проектно-конструкторського 
відділу, цеху капітальних ре-
монтів, ремонтно-будівельно-
го цеху АСіП та РМЦ. 

– Відтепер увесь процес 
– від фасування, пакування і 
подачі упакованого продукту 
до завантаження його у напів-
вагони – автоматизований. 
Пакувальна лінія оснащена 
всіма необхідними контроль-
но-вимірювальними прила-
дами та електронними датчи-

ками, які допомагають більш 
точно контролювати процес 
фасування і відвантаження 
м’яких контейнерів у напів-
вагони, а наявність підлого-
вих платформних ваг дозволяє 
проводити кінцевий замір ваги 
заповненого контейнера, – 
розповів  заступник начальника 
цеху М-2 Віталій Шевченко.

До того ж, нова установка 
дозволила створити нові робочі 
місця. Спеціалісти, які на ній 
працюють, пройшли спеціаль-
не навчання.

Євдокія Мацокіна
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Художній талант 
майстра ЦЕРЦ

У ПАТ «АЗОТ» пройшли командні 
змагання з настільного тенісу

Слюсар КВПіА за освітою, він почав 
працювати на Черкаському «Азоті» за здо-
бутою спеціальністю, з 2000 по 2007 про-
бував свої сили у поліграфічній справі у 
Москві наладчиком друкарських верста-
тів та дизайнером, після чого знову повер-
нувся на рідне підприємство вже в ЦЕРЦ.

Ігор розповідає, що бажання малюва-
ти відчував ще в дитинстві, проте серйозно 
захопився художнім мистецтвом у 24 роки, 
коли дуже захотілося передати на полотні 
красу соснового лісу. З тих пір він пише 

картини, постійно вдосконалюючи свою 
майстерність. Коли працював у Москві, 
навіть взяв 10 уроків у знаменитому Стро-
ганівському художньому училищі, проте 
через робочий графік не зміг надалі від-
відувати заняття. 

На сьогодні в доробку художника близь-
ко півтори сотні картин, які прикрашають 
інтер’єри багатьох осель, дарують радість і 
тепло.

Наталія Бакалова, фото автора

Ремонт та наладку електроустаткування майстер дільниці централізованого 
електроремонтного цеху (ЦЕРЦ) Ігор Колесник поєднує з прекрасним захоплен-
ням – пише пейзажі та натюрморти.

З 7 по 14 грудня цього року в спорт-
комплексі ПАТ «АЗОТ» проводилась ко-
мандна першість з настільного тенісу 
серед структурних підрозділів.

Переможцем змагань стала збірна ЦЗП 
(В. Ірклієнко, П. Ковальчук, В. Сторчак). 
На другій позиції – збірна команда цеху ЕП 
(І.Янко, В.Алфьоров, А.Холодний). На ІІІ 
сходинці п’єдесталу пошани – збірна коман-
да управління товариства (В.Макаренко, 
А.Веретенніков, В.Шепеленко). На ІV міс-
ці – збірна команда цеху М-7, на V – ко-
манда М-5, на VІ – команда контрольно-
ревізійного відділу.

Спортсмени та оргкомітет дякують за 
підтримку в проведенні змагань профкому 
ПАТ «АЗОТ», його голові В.О. Іванову та 
заступнику голови А.Л. Лукашенку.

Власн. інформ.

У цьому переліку і кадрові при-
значення на керівні посади, які мали 
місце у 2018 році у ПАТ «АЗОТ». У їх 
числі Олександр Михайлович Рильков, 
який очолив колектив цеху електро-
постачання, а Світлана Михайлівна 
Кривобородова – колектив цеху К-5. 
Заступником начальника цеху К-3 
став Микола Володимирович Бурлака, 
а заступником начальника цеху А-3 – 
Володимир Вікторович Мороз.

На посаду начальника відділу охо-
рони був призначений Олексій Олек-
сандрович Лєвшин, а його заступни-
ком – Василь Михайлович Ткаченко. У 
колективі залізничників також  новий 
заступник начальника цеху  – Олек-
сандр Володимирович Букша. Новий 
керівник прийшов і в медико-сані-
тарну частину. Це Борис Федорович 
Нескромний. А зовсім недавно на по-
саду начальника відділу договірної та 
загально-правової роботи був призна-
чений Костянтин Леонідович Чижов.

Бажаємо вам, друзі, наснаги та неви-
черпних успіхів як у професійному, так і 
особистому житті!

Відділ кадрів

На фото переможці, призери та оргкомітет змагань з настільного тенісу

Яким би не був  рік, що минає, 
кожному азотівцю він додав у 
скарбничку душі мудрості, життє-
вого досвіду, нових вражень, збага-
тився низкою корисних і потрібних 
справ. 

Кадрові
призначення
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На соціальні проекти «Азот» 
спрямував 4,6 млн грн 

Черкаський «Азот», що входить до хімічного бізнесу Group DF, за 11 місяців 2018 року спрямував 4,6 млн грн на реа-
лізацію проектів корпоративної соціальної відповідальності. 

В рамках  кадрової політики Черкаського ПАТ «АЗОТ»  стало доброю тради-
цією брати на практику в структурні підрозділи товариства студентів Черкась-
кого політехнічного технікуму.

– Незважаючи на труднощі, ми продов-
жуємо реалізовувати соціальні проекти не 
тільки на підприємстві, але й для міста в 
цілому. Зокрема, опікуємось десятьма чер-
каськими школами міста, з якими укладе-
ні шефські угоди, – прокоментував Голова 
Правління ПАТ «АЗОТ» Віталій Скляров.

З початку року підшефним школам було 
надано фінансову допомогу та послуги на 
суму близько 1,6 млн грн. Це придбання 
необхідних будматеріалів, допомога у 
проведенні поточних ремонтних робіт, за-
безпечення спецтехнікою тощо.

Тільки у вересні-листопаді цього року 
працівники підприємства здійснили ре-
монтні роботи у СШ №12 та СШ №13 – 
було усунуто пошкодження теплотраси та 
демонтовано аварійні конструкції, у СШ 
№4 – відремонтовано частину покрівлі, 
що протікала, налагоджено систему опа-
лення та ліквідовано порив на колекторі.

Ще близько 2 млн грн було спрямовано 
на придбання та установку ігрових і спор-
тивних майданчиків у різних районах Чер-
кас, виготовлення та встановлення паркан-
чиків тощо. 

Допомога медичним закладам також 
залишається одним з пріоритетних напря-
мів соціальної відповідальності підпри-
ємства. У нинішньому році Черкаський 

У 2018 році успішно пройшли передди-
пломну практику 16 студентів технікуму 
в цехах М-5, М-9, електропостачання, 
хімводоочищення, РМЦ, ЦЕРЦ, відді-
лі головного метролога, поглиблюючи 
теоретичні знання за такими спеціаль-
ностями, як «Обслуговування та ре-
монт обладнання підприємств хімічної 
та нафто-газопереробної промисло-
вості», «Монтаж, обслуговування та 
ремонт електротехнічних установок в 
агропромисловому комплексі»,  «Мон-
таж і експлуатація електроустаткування 
підприємств і цивільних споруд», «Тех-
нологія обробки матеріалів на верста-
тах і автоматичних лініях» та «Розробка 
програмного забезпечення». Це також 

дало можливість їм дозбирати фактичний 
матеріал для виконання кваліфікаційної 
роботи, успішно підготуватися до захисту 
дипломного проекту та поспілкуватися з 
виробничниками про можливе працевла-
штування. 

До того ж, на Черкаському «Азоті», по-
чинаючи з 2013 року, впроваджена і діє про-
грама щодо працевлаштування таланови-
тих молодих фахівців, випускників вищих 
навчальних закладів, з перспективою в мі-
німальні терміни пройти додаткову індиві-
дуальну підготовку, опанувати теоретичну і 
практичну частини професії та зайняти від-
повідні посади на виробництві.

На сьогодні такий шлях пройшли і 
працюють випускники вищих навчальних 

«Азот» надав допомоги у формі ремонтних 
послуг майже на 600 тисяч гривень Третій 
Черкаській міській лікарні швидкої ме-
дичної допомоги. Зокрема, було проведе-
но ремонти у палатах для хворих, кабіне-
тах для персоналу та інших допоміжних і 
службових приміщеннях.

Також надавалася допомога благодійним 
та релігійним організаціям, благодійному 
фонду ветеранів-хіміків тощо. 

Значна частина ресурсів підприємства 
спрямовується і на поліпшення умов ви-

робництва та матеріального забезпечення 
працівників. Виробничники продовжують 
отримувати спеціальну допомогу й різ-
номанітні виплати, серед яких допомо-
га багатодітним сім’ям, організовується 
відпочинок та оздоровлення азотівців та 
їхніх дітей, проводяться спортивні захо-
ди, навчання й підвищення кваліфікації 
працівників.

Євдокія Мацокіна

Студенти політехнічного технікуму 
успішно пройшли практику

закладів Києва та Черкас: начальниками 
змін Сергій Кузьменко та Євген Фатен-
ко (цех М-2); Ярослав Захарченко (цех 
М-6); старшими апаратниками Олександр 
Аза та Олександр Білодубровський (цех 
А-5); старшим майстром з ремонту техно-
логічного обладнання Владислав Полозов 
(цех М-2); майстром з ремонту устатку-
вання Олег Сандига (цех К-3); інженером 
з комп’ютерних систем Віталій Орлов-
ський (відділ комп’ютерної техніки).

У планах на 2019 рік підприємство 
також очікує студентів ВНЗ на проход-
ження практики.

Ігор Негробов,                                           
начальник навчального 

центру ПАТ «АЗОТ» 

працівниківпрацівників.
Євдокія Мацокіна
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З повагою Юрій Литвин, начальник 1 ДПРЗ УДСНС України у Черкаській області

З Новорічними святами! З Новорічними святами! 

новини підприємства
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вітаємо

СПОКІЙ ЇМ 
ТІЛЬКИ СНИТЬСЯ

На обліку Благодійного фонду ПАТ «АЗОТ», або ветеранської організації, як ще називають цей підрозділ, 
нині перебуває понад 2 тисячі осіб, активне трудове життя яких десятиліттями було пов’язане з підприємством. 
У  списку  2018 року є 500  ювілярів, яким виповнилося від 65 до 90 років.

Це Тамара Григорівна Капранова (90 
років), Лев Михайлович Гельфанд, Володи-
мир Петрович Горєлов, Олександр Олексі-
йович Трусов та Галина Юхимівна Огіренко 
(85 років), Віктор Іванович Копійка, Авенір 
Григорович та Олена Іванівна Задоянні (80 
років) та інші. Звичайно, всіх перерахувати 
немає змоги, а тому низько вклоняємося 
вам, шановні ветерани праці, за ваш ва-
гомий внесок у розвиток і становлення 
Черкаського «Азоту».  Кожному з вас при-
таманні ті духовні якості, завдяки яким ви 
гідно пройшли крізь випробування долі. 
Зичимо вам здоров’я, сонячної радості та 
мирного довголіття.

– Щоквартально ми збираємося всім 
активом, щоб привітати ювілярів та іме-
нинників у затишному колі. Хор ветеранів 
готує для них концертну програму, віталь-
ні слова… І щоразу бачимо, як їхні погля-
ди світлішають від вдячності за таку увагу 
до їхнього поважного віку, – розповідає 
начальник дільниці ВСП Алла Гайдай.

Спокій їм тільки сниться… Це про азо-
тівських ветеранів. Здавалося б, заслужи-

ли відпочинок – мають право відпочива-
ти. Та де там! Їхнє життя проходить в тій 
стадії активності, наскільки це можливо. 
Хтось відвідує хор, дехто займається руч-
ними виробами, а потім додає свої роботи 
до спільних виставок, тощо. А ось Юрій 
Петрович Воробйов (85 років) особистим 
прикладом не один десяток літ активно 

пропагує здоровий спосіб життя. Здійснює 
ранкові пробіжки, бере участь у різних 
легкоатлетичних пробігах. Про це більш 
детально описано у книзі «Спортивна ле-
генда Черкащини», яка на днях вийшла у 
видавництві «ІнтролігаТОР». У ній вся іс-
торія створення та діяльності КЛБ «Ритм».

Ветерани праці «Азоту» – це особлива 
категорія людей, чий досвід є цінним над-
банням, яскравим прикладом для насліду-
вання молодому поколінню хіміків. Вони 
і нині продовжують жити думкою про 
рідне підприємство, переймаються його 
проблемами. А ще дякують керівництву 
за турботу і допомогу. Щиру вдячність від 
імені всіх ветеранів, які мають групу ін-
валідності, переказує Галина Федорівна 
Войтович. До Міжнародного дня інвалідів 
вони отримали невеличку грошову підмо-
гу, що розчулило їхні серця.

У Новому 2019 році бажаємо вам, ша-
новні ветерани, міцного здоров’я, бадьорості 
духу, родинного затишку, миру і добра!

Ніна Гошуренко

Ю.П.Воробйов презентує свою книгу

Шановні колеги!Шановні колеги!

Нехай прекрасні зимові свята принесуть мир, спокій, злаго-Нехай прекрасні зимові свята принесуть мир, спокій, злаго-
ду та впевненість у майбутньому. ду та впевненість у майбутньому. 

Щиро дякую керівництву ПАТ «АЗОТ» та працівникам під-Щиро дякую керівництву ПАТ «АЗОТ» та працівникам під-
приємства за тісну співпрацю і взаємопорозуміння! приємства за тісну співпрацю і взаємопорозуміння! 

Також хочу висловити вдячність всьому особовому складу Також хочу висловити вдячність всьому особовому складу 
та працівникам 1 ДПРЗ Управління ДСНС України у Черкась-та працівникам 1 ДПРЗ Управління ДСНС України у Черкась-
кій області за сумлінну службу, вірність, відвагу та рішучість.кій області за сумлінну службу, вірність, відвагу та рішучість.

            Зичу всім вам та вашим родинам сімейного Зичу всім вам та вашим родинам сімейного 
добробуту, міцного здоров’я, нових успіхів добробуту, міцного здоров’я, нових успіхів 
та здійснення всіх мрій і сподівань. Нехай та здійснення всіх мрій і сподівань. Нехай 
різдвяні свята Божим благословенням різдвяні свята Божим благословенням 
осяють усі ваші добрі справи та починання. осяють усі ваші добрі справи та починання. 
      Бажаю, щоб 2019 рік став для всієї       Бажаю, щоб 2019 рік став для всієї 
України роком миру, злагоди України роком миру, злагоди 
та процвітання!та процвітання!

У цей чудовий зимовий день, прийміть найщиріші вітання У цей чудовий зимовий день, прийміть найщиріші вітання 
з прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим! з прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим! 



AAЗОТЗОТAAЗЗООТТ
ЧЧеркаськииеркаськии

№2, 26 ГРУДНЯ 2018 РОКУ

у вирі життя вітаємо

7

ПОДІЇ 2018 РОКУ, ЯКІ
ТОЧНО ЗАПАМ’ЯТАЮТЬСЯСЯ

На фото начальник цеху О.В.Лютий із «золотим фондом» працівників

Як і в далеких 60-х роках, так і нині 
РМЦ відіграє важливу роль у працездат-
ності всього товариства. Його «автографи» 
є в кожному цеху. Тут трудяться універ-
сальні спеціалісти, які виготовляють різ-
номанітні запасні частини для апаратів, 
устаткування, запірної арматури високо-
го й низького тиску тощо. Тобто, фахівці 
займаються не серійним, а одиночним 
виробництвом, тому кожна деталь, мож-
на сказати, ювелірна. Тут «народилося» 

не одне покоління хіміків, чиї серця й до-
нині сповнені великою любов’ю до рідно-
го «Азоту».

Щиро вітаємо увесь колектив ремонтно-
механічного цеху, який очолює Олександр 
Вікторович Лютий, шанованих ветеранів 
праці, які тут трудилися, з величним юві-
леєм цеху. Бажаємо міцного здоров’я, ро-
динного затишку, добробуту та подальших 
успіхів на благо процвітання всього підпри-
ємства!

  25  1963       
  -   –     

 . 

Першому цеху «Азоту» – 55 років

У рідних колективах їх цінують за ста-
ранність та відповідальність. Автотран-
спортники про Юрія Петровича говорять 
з особливою повагою. Він працює на ба-
гатотонному крані «Liebherr», який осна-
щений комп’ютерною системою управ-
ління. А це потребує підвищеної уваги та 

високої професійності, і цими якостями 
добре володіє Юрій Петрович. 

Нещодавно увесь колектив АТЦ здоро-
вив Юрія Дорошенка із золотим ювілеєм. 
Проте 2018 рік для нього та його родини 
найбільше запам’ятається народженням 
другої донечки Евеліни. 

Вітаємо усіх азотівців, яких доля цього-
річ нагородила такими чудовими пакуноч-
ками щастя – народженням діток. Хай вони 
ростуть у радості, любові та мирі!

Ніна Гошуренко

Подружжя Аліси та Юрія Дорошен-
ків мають 23 роки спільного трудово-
го стажу на Черкаському «Азоті». Юрій 
Петрович працює машиністом крана 
автомобільного в АТЦ з грудня 1999 
року, а Аліса Леонідівна протягом чо-
тирьох років – прасувальницею у ЦГД.

У подружжя 
Дорошенків поповнення

Авторка запропонувала шануваль-
никам слова збірку своїх віршів, у 
яких значну перевагу віддала  улюбле-
ній порі року – осені, а також щирим 
роздумам про вічні людські цінності. 

На ювілейному вечорі, що про-
ходив 13 грудня, в рамках проекту 
творчого клубу «Чашка кави. Че» було 
названо багато номінацій. Серед них 
«Книгою сезону» визнана книга поезій 
Жанни Євсєєвої «Невагомість».

 

Сердечно вітаємо Жанну Вікторівну 
з таким мистецьким визнанням і бажає-
мо подальших успіхів та невгасимої на-
снаги як у творчому, так і професійному 
житті!

 

У творчому житті начальника 
дільниці оперативної служби ЦЕП 
ПАТ «АЗОТ» Жанни Євсєєвої стала-
ся приємна подія. Цього року ви-
йшла її перша книга «Невагомість».

«Книга сезону»  
Жанни Євсєєвої

ємства!

оповнення

ємства!
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Прекрасним концертом, фотозонами та миколайчиками зустрічав Палац культури «Дружба 
народів» ПАТ «АЗОТ» маленьких азотівців та учнів підшефних шкіл Черкас 18 грудня.

КАЗКА ДЛЯ МАЛЕЧІ 
ВІД СВЯТОГО МИКОЛАЯ

Святкову атмосферу дітки відчули 
вже у фойє, де кожному вручили по 
фігурному прянику. Такі миколайчики 
спекли до свята працівники кондитер-
ського цеху комбінату громадського 
харчування «Азоту». Також малеча ра-
зом із батьками мали можливість сфо-
тографуватися у святкових фотозонах.

В організованому колективом Пала-
цу святковому концерті глядачів раду-
вали своїми виступами понад 300 юних 
артистів дитячих колективів «Дружби 
народів» та міста: зразковий ансамбль 
танцю «Дружба», ансамбль спортив-
ного танцю «Натхнення», шоу-балет 
«Каприз», вокальні студії «Беліссімо» 

та «Палітра талантів», дитяча естрадна 
студія «Карамель».

Дивували цього року організатори 
свята і спецефектами: сценічним ди-
мом, зоряним небом та феєрверком з 
блискіток. У захваті маленькі глядачі 
були також від можливості погратися 
величезними кулями. Їх зі сцени заки-
нули в залу і кожен намагався бодай до-
торкнутися до такого дива.

Та найбільш довгоочікуваним був 
прихід самого Святого Миколая, який 
запевнив діток, що цієї ж ночі всі вони 
отримають бажані подаруночки та 
Боже благословення.

Наталія Бакалова


