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ПАТ «АЗОТ» дбає про розвиток
та благоустрій рідного міста
Актуально

Читайте в номері

ЦКР закінчує
ремонт котлів

3

стор.

У ЦКР закінчується ремонт котлів-утилізаторів для
цеху з виробництва
аміаку А-5, які планують встановити
під час капремонту
цього року.

Співпраця
зі школами

4-5
стор.

Підтримка черкаських шкіл вже багато років є пріоритетом для Черкаського «Азоту» і важливою
частиною
соціальної політики
підприємства.

Черкаський «Азот» – це перш за все люди, які живуть в Черкасах, створюють сім’ї, народжують, виховують та навчають дітей.
І майбутнє підприємства – це теж люди – висококваліфіковані
молоді спеціалісти, які прийдуть на зміну нинішньому поколінню.
Саме тому соціальна політика «Азоту» спрямована на розвиток міста, його благоустрій, підтримку освіти, всебічний розвиток дітей. Час показав, що «азотівці» сильні не словом, а ділом,
тож до Черкаської міської ради було обрано Івана Сухарькова,
Ігоря Кривошеєва, Олександра Сандецького, Максима Скорика
та Григорія Кузьменка, які нині гідно представляють інтереси виборців та працюють на благо міста.
Детальніше на 4,5,7 стор.

Тепла зустріч
поколінь

8

стор.

Вже традиційно
відзначити професійне свято – День
хіміка – зібралися
хіміки різних поколінь, щоб ще раз перегорнути сторінки
історії підприємства.
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З НАГОДИ ДНЯ ХІМІКА
АЗОТІВЦІ ОТРИМАЛИ
ВІДЗНАКИ ТА ГРАМОТИ

Традиційно в останню неділю травня професійне свято відзначають працівники хімічної та нафтохімічної промисловості. З глибоким розумінням своїх обов’язків та високою відповідальністю трудяться на Черкаському ПАТ «АЗОТ» майже
4 тисячі осіб. Всі вони – одна велика азотівська родина, яка примножує виробничі традиції не одного покоління хіміків.
Про це під час урочистої наради говорив Голова Правління
Віталій Скляров. Він підбив
підсумки останнього року,
перерахував складнощі й досягнення, плани на майбутнє
та подякував усім за сумлінну
працю й відданість рідному
підприємству.
Кращі хіміки були нагороджені почесними відзнаками,
грамотами та цінними подарунками.
Так, найпочеснішою для хіміка відзнакою – НАГРУДНИМ
«ЗНАКОМ ПОШАНИ ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ХІМІЧНОЮ
ГАЛУЗЗЮ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ» нагороджені:
токар ремонтно-механічного
цеху Олексій Гаврилович Буц,
слюсар КВПіА цеху КВПіА
Олександр Олексійович Манько, начальник відділу організації праці і заробітної плати
Олена Іванівна Муравйова та
начальник планово-економічного відділу Любов Миколаївна
Чернишова.
ГРАМОТОЮ ОДА за багаторічну добросовісну працю нагороджені: майстер з ремонту
електроустаткування цеху А-5
Микола Андрійович Бенедь,
апаратник підготовки сировини цеху М-7 Василь Іванович
Красноплахта, електромонтер

У роботі наради взяли участь член наглядової ради
Союзу хіміків України Сергій Павлючук, перший заступник
голови Черкаської ОДА Тарас Висоцький та міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, які відзначили важливість роботи Черкаського «Азоту» для економіки країни та
щиро привітали весь колектив Черкаського «Азоту» з професійним святом.
ЦЕРЦ Валентин Олександрович Ковтун та лаборант хімічного аналізу ПСЛ Валентина
Марківна Хупченко.
ГРАМОТОЮ ОБЛАСНОЇ
РАДИ оцінена продуктивна праця таких виробничників: машиніста компресорних установок
цеху А-3 Олександра Анатолійовича Адешелідзе, монтера колії ЗЦ Василя Івановича Голубничого, машиніста газодувних

машин цеху ОПСВ Володимира
Івановича Ченбая та старшого
диспетчера виробничого відділу Наталії Григорівни Бабієвської.
ГРАМОТОЮ
МІСЬКОЇ
РАДИ нагороджені: машиніст
насосних установок цеху ХВО
Ганна Федорівна Андрущенко,
слюсар з ремонту устаткування теплових мереж КЦ Дмитро
Якович Паламарчук, інженер-

конструктор ПКВ Ірина Дмитрівна Сотникова та заступник
начальника виробничого відділу Володимир Пилипович Стецюк.
ЦІННИМ ПОДАРУНКОМ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ – наручним годинником – нагороджені: директор департаменту з
охорони праці Любов Василівна
Зінченко, начальник цеху М-2
Валентин Олександрович Сорокін та начальник цеху М-5 Владислав Сергійович Літошенко.
ГРАМОТАМИ ПАТ «АЗОТ»
відзначені: апаратник синтезу
цеху А-5 Сергій Миколайович
Резніченко, апаратник цеху
М-2 Микола Миколайович Недуха, електромонтер цеху М-6
Костянтин Петрович Скорина,
апаратник повітроподілу цеху
К-3 Ольга Анатоліївна Зикова,
старший майстер ЦЦР Володимир Васильович Кириленко,
водій цеху ВПіПК Анатолій
Миколайович Мартиненко, лаборант хімічного аналізу ЗЦ
Алла Сергіївна Шевченко, лікар-терапевт вищої категорії
МСЧ Юрій Йосипович Овчарук, завідувач архіву загального відділу Світлана Анатоліївна
Гудзь та провідний інженертехнолог виробничого відділу
Сергій Миколайович Жабка.
Ніна Гошуренко
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виробниче життя

У ЦКР закінчують ремонт
котлів-утилізаторів для А-5
Закінчується плановий ремонт котлів-утилізаторів 101 СА та 101 СВ цеху з виробництва аміаку А-5, які планують
встановити під час планового капітального ремонту цього року. Найбільший обсяг роботи традиційно виконував цех
капітальних ремонтів (ЦКР).
Як розповів начальник котельно-мідницько-зварювальної
дільниці цеху Ігор Колесник,
один котел вже відправили в
цех А-5, ремонт другого завер-

Благоустрій

Культура
виробництва
На початку літа розпочала
роботу постійно діюча Центральна оглядова комісія з естетики і культури виробництва
ПАТ «АЗОТ», яка вже провела перші перевірки в структурних підрозділах товариства.
Відповідно до Методики
якості МЯ-6.3/05 «Культура
виробництва», робота комісії спрямована на підвищення відповідальності керівників цехів за санітарний та
естетичний стан територій,
будівель, споруд та комунікацій, культури праці та екології.
5 червня перевірки проводилися в цехах з виробництва
аміаку А-3 та А-5. Комісія
оглянула території цехів
та побутові приміщення й
зробила висновок, що вони
утримуються в хорошому
стані, проте було висловлено
ряд зауважень та рекомендацій щодо поліпшення культури виробництва, які мають
враховуватися надалі.
Комісія працює під керівництвом заступника технічного директора з виробництва
Володимира Шендера. До її
складу входять 14 осіб з різних структурних підрозділів:
ремонтно-господарського
цеху, центральної лабораторії, охорони навколишнього
середовища, архітектурнобудівельного бюро тощо.
Згідно з графіком, наступні
перевірки відбудуться 19 червня в цехах М-2 та М-5, а 3
липня – в цехах М-6 та М-7.
Наталія Бакалова

шується і 17-21 червня його також мають перевезти.
Ремонт
котла-утилізатора – це тривалий, складний і
трудомісткий процес. Головне
завдання – повністю замінити
трубчатку, а це 255 труб діаметром 51 мм та 9 м довжиною.
Спочатку до кожної труби приварюються вигнуті сферичні
денця, виготовлені в ремонтно-механічному цеху (РМЦ).
Після того як денця приварені, якість роботи перевіряється лабораторією зварювання
з допомогою радіографічного
контролю, а також проводяться гідравлічні випробування
в РМЦ. Тільки після цього
зварювальники
виконують
основний етап роботи – приварюють труби в котел. І знову
ретельна перевірка швів.
Всі зварювальні роботи виконував сімейний підряд висококласних майстрів: Олександр
Шепель та його син Ігор Ше-

Зліва направо І.А.Ляшенко, О.М.Шепель, І.О.Колісник, І.О.Шепель
пель. Обидва зварювальники
мають найвищий VI розряд і з
роботою справилися на відмінно. Крім того, працівники дільниці повністю почистили котел, провели розвальцювання
труб та інші необхідні роботи.
Як розповів начальник цеху
А-5 Петро Кропива, котли-

утилізатори підлягають капітальному ремонту з повною
заміною трубчатки раз на 5-6
років. Усього в цеху 4 котли,
які періодично замінюються.
Встановлення котлів триватиме не менше двох тижнів.
Наталія Бакалова,
фото автора

У цеху М-2 пакуватимуть
продукцію в мішки

Відразу три варіанти відвантаження продукції зможуть запропонувати споживачам у
цеху з виробництва карбаміду М-2: насипом у хопери (спеціальні вантажні вагони), бігбеги по 700 кг та мішки по 50 кг. Останній вид упаковки почали освоювати цієї весни.
– Мішки – це зручна упаковка, особливо для дрібних
фермерів та ведення особистого господарства. Запит споживачів є, тому й було вирішено, крім біг-бегів, освоїти ще
й таку фасовку, – розповідає
начальник цеху М-2 Валентин
Сорокін.
Над розширенням пакування в цеху працюють проектноконструкторський і технічний
відділи ПАТ «АЗОТ», а також
підрядна організація ТОВ «Хімвектор».
Потужність цеху М-2 становить 1100 тонн продукції на
добу. 300 тонн з цього об’єму

можна на сьогодні пакувати в
мішки. Проте цех матиме змогу ще розширити такий різновид упаковки в разі, якщо буде
встановлено вагононавантажувач. На сьогодні процес завантаження розрахований на
автонавантажувачі.
Нагадаємо, що торік у цеху
М-2 було збільшено потужності
з пакування продукції у біг-беги.
Це дозволило створити 16 нових робочих місць. Планується
також створення нових робочих місць і на лінії упаковки в
50-кілограмові мішки.
Наталія Бакалова,
фото автора
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За сторінками історії співпраці
ПАТ «АЗОТ» З ОСВІТНІМИ
ЗАКЛАДАМИ МІСТА
Про багаторічну роботу і реалізацію соціальних програм «азотівцями» у місті можна написати не одну книжку, зняти
не один документальний фільм. Такою є багатоманітність стратегії соціальної політики підприємства з визначеними
пріоритетами у різних галузях: освіта, медицина, культура, спорт тощо. Щоб оцінити її ефективність, необхідно проаналізувати зроблену роботу хоча б за останні роки, перегорнувши сторінки корпоративного видання, яке, по суті, пише
історію підприємства великої хімії, зосереджуючи значну увагу на вирішенні багатьох питань, що відіграють важливу
роль у житті кожного мешканця міста. На сторінках газети «Черкаський АЗОТ», вмістилася лише частина зібраного
фактажу з реалізації соціальних проектів, що підтверджують незмінність визначеного курсу: «Азот» був, є і залишається
соціально відповідальним підприємством.

Угода про шефство над 10-ма школами міста
На першому етапі співпраці підприємство виділило
по 50 тисяч гривень для кожної школи на ремонт та придбання меблів у рамках підготовки до нового навчального
року, а також на придбання
комп’ютерів, оргтехніки і обладнання.
Згідно з рішенням правління ПАТ «АЗОТ», за кожною
школою було закріплено по
три цехи підприємства і призначено окремого працівника,
який курирував виконання
всіх робіт, пов’язаних з ремонтами та реконструкцією приміщень, заміною комунікацій,
благоустроєм територій, встановленням дитячих ігрових
та спортивних майданчиків

Травень 2013 року.
Тоді було укладено шефську угоду між ПАТ «АЗОТ»
та
десятьма
школами
міста
Черкаси
№№:
2,4,5,10,12,13,18,20,21
та 22. Підшефні школи відбиралися підприємством
за кількома критеріями,
найголовнішими з яких
були найслабша матеріально-технічна база і найбільша кількість дітей із малозабезпечених родин.
тощо. Протягом усіх цих років
У травні 2018 року Черкасьпредставники «Азоту» часті та кий «Азот» продовжив договір
бажані гості в освітніх закла- про співпрацю з усіма підшефнидах не лише у будні, а й у свята. ми школами, тож робота триває.

Торік на ремонти шкіл було
спрямовано 820 тисяч гривень,
а допомогу в їх проведенні надавали спеціалісти «Азоту».

Піввіковий ювілей ЗОШ №21
Серед пам’ятних дат – 2
листопада 2015 року. У ПК
«Дружба народів» відбулися
урочистості з нагоди піввікового ювілею загальноосвітньої
школи №21. До речі, шефство
над цією школою продовжується не один десяток років.
Саме завдяки «Азоту» вона
одна з перших у Черкасах була
комп’ютеризована. Зі святом освітян прийшли привітати
представники ПАТ «АЗОТ»:
Голова Правління Віталій Скляров, головний електрик Ігор
Кривошеєв, начальник відділу
маркетингу Олександр Жмурко.

Вони подарували колективу
школи сучасний великий телевізор і ноутбук. З уст директора
школи пролунали слова вдячності.
– «Азот» – це наша надійна
підтримка у будь-яких питаннях: від ремонтів до надання
транспорту та організації екскурсій для дітей, – розповідає Світлана Осадча, директор
ЗОШ №21. – Кожного року в
нас працює будівельна бригада
підприємства, яка виконує поточні ремонти. Звичайно, якщо
потрібна якась термінова допомога, розраховуємо на шефів.
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Десять шкіл – десять кураторів
Кожен з кураторів підбиває підсумки зробленого за минулий 2018 рік і вже зараз планує роботи, які треба виконати до
нового навчального року. Щоб перерахувати все зроблене у школах міста Черкаси за підтримки ПАТ «АЗОТ», знадобилася б
не одна публікація. І все ж деякі роботи, виконані торік, варто назвати.

Так, у спеціалізованій школі №13, де куратором є директор департаменту з якості ПАТ
«АЗОТ», депутат міської ради
Іван Сухарьков, силами спеціалістів ремонтно-механічного
цеху і цеху капітальних ремонтів було усунено неполадки на
теплотрасі, у гімназії №9 та

ЗОШ №21, якими опікуються
головний електрик підприємства, депутат міської ради Ігор
Кривошеєв і начальник відділу
маркетингу Олександр Жмурко,
виконано ряд робіт, пов’язаних
із замірами і перевіркою приладів захисту від блискавки та
ремонт електропроводки.

У ЗОШ №4, де куратором є
майстер дільниці лінійних мереж
цеху зв’язку Юрій Харламов,
відремонтовано покрівлю харчового блоку, виконано стяжку і штукатурку стін. Великий
обсяг робіт виконано й у ЗОШ
№5, якою опікується начальник
цеху водопостачання і промислової каналізації, депутат міської
ради Олександр Сандецький. Це
ремонт системи опалення, розводка каналізації, штукатурка,
підвісні стелі тощо.
У ЗОШ №2, де роботи виконуються під пильним наглядом працівника «Азоту» Ольги
Усової, здійснено реконструкцію класу трудового навчання
та кабінету інформатики, а в
спеціалізованій школі №33, де
куратор начальник економічного
бюро ЦКР Олександр Панченко, виконано поточний ремонт
шкільних коридорів, холу, завершено ремонт бібліотеки.

Довіра за результатами роботи
Із десяти працівників «Азоту», які протягом усіх останніх
років займаються проблемами
освітян, п’ятьом, а саме: Ігорю
Кривошеєву, Максиму Скорику, Григорію Кузьменку, Івану Сухарькову та Олександру
Сандецькому черкащанами було
виявлено довіру – їх обрано
депутатами міської ради скликання 2015-2020 років. Відтоді
їхнє поле діяльності та можливості для благоустрою міста
значно розширилися, адже є
можливість вирішувати цілу
низку питань, спрямованих
на покращення життя кожного черкасця і міста в цілому. вдяки можливостям міського капітальні ремонти, утеплення
Хоча турбота про освітян за- бюджету в школах та дитячих фасадів, будівництво спортивлишається пріоритетною і за- садочках вдалося проводити них майданчиків тощо.

”

Багато
зроблено
ПАТ
«АЗОТ» і у ЗОШ № 22, куратором якого тривалий час був
Максим Скорик – колишній депутат міської ради та начальник
залізничного цеху підприємства,
а нині заступник міського голови Черкас. Нині ж куратором
школи є Денис Рульов, який
очолює залізничний цех. Під
його керівництвом ремонтники провели роботи із зняття
пластикових панелей, поштукатурили і пофарбували майже 250 квадратних метрів стін.
Спеціалісти залізничного цеху
провели інтернет на всіх поверхах школи.
Аналогічні роботи були виконані і у ЗОШ №10 (куратор –
начальник відділу із соціальних
питань Володимир Солопенко),
ЗОШ №12, куратором якої
тривалий час був начальник
адміністративно-господарського
відділу «Азоту», депутат міської
ради Григорій Кузьменко, а нині
його замінила Ольга Костюк), та
у спеціалізованій школі №20
(куратор – начальник цеху з виробництва карбаміду М-2 Валентин Сорокін).
Євдокія Мацокіна,
фото з архіву ПАТ «АЗОТ»

– За роки співпраці із освітніми закладами міста, Черкаське ПАТ «АЗОТ» спрямувало десятки мільйонів гривень на їхню підтримку. Ми розуміємо наскільки важливим фактором для економічного і соціального розвитку
країни є освіта. Надаючи шефську допомогу, ми заохочуємо до навчання здібних учнів, приділяючи особливу
увагу розвитку хімічної освіти. Багато випускників різних шкіл, вступають у профільні вищі навчальні заклади,
приходять до нас на практику, а по закінченню навчання – працюють на Черкаському «Азоті», керують складним
технологічним процесом, забезпечуючи виробіток азотних мінеральних добрив. У недалекому майбутньому,
хтось із нинішніх учнів-випускників також захоче пов’язати свою долю з нашим підприємством.
Голова Правління ПАТ «АЗОТ» Віталій Скляров

6

A ЗЗОТ
ОТ
Ч еркаськии

№2, 18 ЧЕРВНЯ 2019 РОКУ
люди

новини підприємства

Відділу технічного нагляду –
ЮВІЛЕЙНИХ 55 РОКІВ

Чи багато це? Мить… А кілька поколінь вмістилися у цей проміжок часу. Бо ті, хто народився у 1964 році, вже мають
онуків, а хто починав нашу справу з технічного нагляду на підприємстві, давно на заслуженому відпочинку. Навіть я,
ніби тільки вчора прийшов у відділ молодим інженером (у 1990 році), а вже «рекордсмен» ВТН – двадцять дев’ять років
праці у підрозділі і сімнадцять із них на посаді керівника.
1 червня 1964 року першим інженером з технагляду тодішнього хімкомбінату було призначено
Анатолія Івановича Гуслякова.
Саме з нього і почалася історія
підрозділу. Потрібно було організувати і налагодити роботу з
технічного нагляду так, щоб на
підприємстві, яке будувалося,
не допустити жодних порушень норм і правил з охорони
праці та промислової безпеки,
жодних відхилень від проекту.
Спочатку один, потім керівник групи технагляду (1969
р.), керівник сектора (1975 р).
Наступними очільниками підрозділу були А.П.Гоженко,
Ф.В.Борзовець,
А.П.Іщенко,
М.М.Шукліна, М.М.Ісаков,
А.Г.Барановський, В.В.Урсул,
М.І.Кондратенко. Кожен з
них вніс у розвиток справи
на різних етапах становлення
підприємства свою частку досвіду, професійних знань, адміністративних реформацій.

Усі поставлені завдання професійно виконує
колектив з п’яти фахівців.
Це – заступник начальника відділу Іван Васильович Кошелюк, провідний
інженер Сергій Михайлович Мосієнков, інженери
з технагляду Вадим Миколайович Гуленко та Андрій
Борисович
Панченко.
Очолює колектив вже 17
років поспіль Микола Васильович Калниболотчук.
З 1988 року структурний підрозділ стає відділом з технічного
нагляду. Очолив його Валентин
Володимирович Урсул. А загалом з технічним наглядом на
підприємстві пов’язали свої
трудові біографії майже півсотні фахівців. Для багатьох із них
ВТН став майданчиком для наступних професійних здобут-

ків. Його вихідці згодом очолювали механічні служби цехів,
самі цехи, займали керівні посади в інших організаціях.
Основні напрямки діяльності відділу – це реєстрація
та облік устаткування, технічні

огляди, експертні обстеження,
діагностування, розробка відомчих нормативних документів, участь у професійній підготовці працівників товариства.
Микола Калниболотчук,
начальник ВТН

Вітаємо колектив із виробничим ювілеєм! Бажаємо плідних успіхів у подальшій діяльності, міцного здоров’я та добробуту!

До Дня журналіста рятувальники
приймали гостей з «Азоту»

Напередодні професійного свята журналісти Прес-центру, представники відділу охорони праці та МСЧ ПАТ «АЗОТ» на
запрошення керівництва 1 ДПРЗ взяли участь в оглядово-показовій екскурсії, організованій на території 19 ДПРЧ.
Керівництво загону ознайомило присутніх з пожежною технікою, обладнанням,
інвентарем та іншим спорядженням, яке
знаходиться на озброєнні 1 ДПРЗ. А ще рятувальники провели навчальні тренування, наближені до реальних умов, зокрема
підйом по триколінній драбині, драбиніштурмовці та роботу на смузі психологічної підготовки. І ми вкотре переконалися,
що цю відповідальну професію обирають
надзвичайно мужні, сміливі особистості,
готові зупинити вогняну стихію та врятувати життя людей.
Щиро дякуємо керівництву загону, всьому особовому складу за незабутні враження,
отримані під час проведення такого цікавого
заходу.
Ніна Гошуренко, фото О.Ковальова
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соціальна сфера

Ще один майданчик
ВІД ПАТ «АЗОТ»

Ігровий комплекс та 2 спортивних тренажери виробництва Черкаського «Азоту» було
нещодавно встановлено у дворах будинків за адресами Шевченка 470, 472 та 474, що
на площі 700-річчя. У будинках проживає більше 2 тисяч жителів, які об’єдналися в ОСББ
«700-річчя Черкас».

Дізнавшись про те, що
«Азот» виробляє і встановлює
в місті ігрове та спортивне обладнання, люди звернулися до
підприємства з відповідним
проханням. Допоміг їм у цьому
начальник контрольно-ревізійного відділу ПАТ «АЗОТ» Тарас
Білокінь, який також є жителем
одного з цих будинків. Тож, у

травні цього року замість пари
іржавих споруд ще радянських
часів, дітлахи отримали справжній «Майданчик щасливого
дитинства».
Завітавши на підприємство,
голова ОСББ Дмитро Хулап
з групою мешканців особисто
подякували Голові Правління
Віталію Склярову та всьому ко-

лективу за таку добру й корисну
для міста справу, а також поздоровили всіх з Днем хіміка.
Нагадаємо, що у квітні 2013
року Черкаський «Азот» розпочав випуск нетипової для
хімічного підприємства продукції – дитячих майданчиків.
На той час в цьому була гостра
потреба – в дворах будинків
практично не залишилося
ігрового обладнаних для дітей.
Працівники підприємства, куратори шкіл визначали місця,
де була найгостріша потреба,
враховували масові звернення
людей, після чого на «Азоті»
комплектували, а потім доставляли та встановлювали
елементи дитячих майданчиків.
З початком весни цю роботу
було відновлено. Найближчим
часом в Черкасах планується
встановити ще чотири «Майданчики щасливого дитинства».
Наталія Бакалова

Зупинки громадського
транспорту для міста

Ще одну зупинку громадського транспорту власного виробництва встановив Черкаський «Азот» 21 травня цього року. Новенький павільйон з’явився на проспекті Хіміків на зупинці Насосна-4а.
Над його виготовленням
працювали спеціалісти цеху
капітальних ремонтів ПАТ
«АЗОТ» та дільниця з виготовлення дитячих майданчиків
цеху господарської діяльності, а допомагали їм приварити
та забетонувати конструкцію
працівники цеху водопостачання і промислової каналізації.
Встановлення цієї зупинки
ініціював депутат міськради,
начальник цеху ВПіПК Олександр Сандецький. До цього люди змушені були чекати громадський транспорт просто неба.
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Виготовлення та встановлення зупинок громадського
транспорту – частина соціальних проектів «Азоту», які
реалізуються нині в Черкасах.
Це вже четверта зупинка, що
з’явилася в місті завдяки підприємству. Ще шість чекають своєї
черги.
За домовленістю, виготовлені на ПАТ «АЗОТ» павільйони такого ж типу, як і решта
нових зупинок у Черкасах.
Проект було розроблено фахівцями
проектно-конструкторського відділу підприємства.
Наталія Бакалова

Професійна освіта

«Азот» було
представлено на
Дні кар’єри ЄС
Черкаський «Азот» взяв
участь у проведенні Дня
кар’єри Європейського Союзу, що пройшов 23 травня
в Черкаському державному
технологічному університеті
за підтримки Представництва
ЄС в Україні. Захід зібрав 50
учасників – підприємств,
установ, організацій, навчальних закладів області та
представників міжнародних
компаній.
«Азот» був представлений на ярмарку вакансій, де
підприємства, установи та
організації області надавали
інформацію про можливості
та перспективи працевлаштування для молоді.

Студенти, викладачі й
працівники інших підприємств мали можливість ознайомитися з інформацією про
Черкаський «Азот» – одного
з найбільших роботодавців
області, задати запитання
начальнику виробничого відділу ПАТ «АЗОТ» Івану Рудзеєву, начальнику навчального центру Ігорю Негробову
та начальнику відділу кадрів
Людмилі Овчаренко.
Паралельно з ярмарком
вакансій проходила також
Панельна дискусія «Найкращі професії сьогодення:
чому варто інвестувати зараз?», в якій взяв участь Іван
Рудзеєв. Крім того, в рамках
заходу відбулись тренінги
для молодих вчених, студентів та школярів.
Наталія Бакалова

Професійне свято зібрало
ХІМІКІВ РІЗНИХ ПОКОЛІНЬ
Через становлення і розвиток Черкаського «Азоту» – виробника
азотних мінеральних добрив, пройшло не одне покоління хіміків –
висококласних спеціалістів, починаючи від слюсаря, апаратника, машиніста, інженера-технолога до керівників підприємства, які готові
були до виконання найскладніших завдань.
На кожне покоління випадали різні
часи. Здебільшого вони характеризувались економічною нестійкістю, яка супроводжувалася падінням обсягів виробництва, зниженням продуктивності
праці та розкручуванням інфляції.
Але навіть у таких умовах підприємство продовжувало працювати,
забезпечувати виробіток конкурентоспроможної продукції. На такі своєрідні героїчні подвиги здатні ті, хто
вростав у колектив, ставав невід’ємною
частиною великої сім’ї хіміків.
Уже традиційно в професійне свято
– День хіміка – ветерани зустрічаються, щоб ще раз перегорнути сторінки
історії підприємства, сторінки історії
свого життя, більшу половину якого
віддали розвитку одного з найбільших
хімічних підприємств України. Не став
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винятком і нинішній рік. На зустріч прийшли заслужені хіміки, дехто, не зважаючи на свій поважний вік, приїхав за сотні кілометрів, щоб за святковим столом
поспілкуватися, потиснути один одному
руку і поділитися своїми спогадами. У
кожного з них є своя історія, незабутні
враження, пов’язані з життям підприємства.
На свято прийшли також керівники
структурних підрозділів ПАТ «АЗОТ»,
в яких колись працювали ветерани і передавали свої знання нинішнім керівникам. У привітальному слові Голова
Правління Віталій Скляров подякував
усім, хто стояв біля витоків становлення
підприємства і віддавав свої сили й уміння, будуючи міцний фундамент для його
подальшого розвитку.
Євдокія Мацокіна

Виходить два рази на місяць, мова змішана (укр., рос.)
Матеріали підготовлені Прес-центром ПАТ «АЗОТ».
Інформація з газети не може бути використана іншими ЗМІ
без погодження з Прес-центром.
За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.
Газета зверстана Прес-центром ПАТ «АЗОТ».
Начальник Прес-центру – головний редактор Є.Мацокіна.

Наступний номер 09.07.2019
Друк – ТОВ «Пресс-Інформ»
м. Черкаси, вул. Сергія Амброса, 56.
Друк офсетний.
Обсяг – 0,93 умовн. друк. арк.
Тираж 1000 екз.
Зам. №ПІ-0000568.

