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ПАТ «АЗОТ» збільшує виробіток
КАС до мільйона тонн на рік
Актуально
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Модернізація
в цеху М-5
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У відділенні №1
цеху М-5 Черкаського «Азоту» проходить заміна старої
системи контролю і
автоматики на сучасну розподілену систему керування.

Впровадження на Черкаському «Азоті» ряду запланованих
технічних заходів дає можливість збільшити виробіток карбамідо-аміачної суміші (КАС) до 3 тисяч тонн на добу. Загалом планується наростити потужності до мільйона тонн КАС на рік.
Розширення потужностей з виробництва карбамідо-аміачної
суміші обумовлено значним підвищенням попиту на рідкі комплексні добрива на ринках збуту. До того ж, якщо порівнювати динаміку, то саме нинішнього року відбувся значний підйом попиту
на цей вид добрив.
Детальніше на 2 стор.

Економічні показники серпня
Товарної продукції у порівняльних цінах у серпні вироблено
на 100,1 відсотка, у діючих цінах – на 100,9 відсотка. Мінеральних добрив у стовідсотковому обчисленні – на 102,5 відсотка.
Зокрема, аміаку всього напрацьовано на 104,4 відсотка; аміачної
селітри – на 103,7 відсотка, аміачної селітри товарної – на 104,9
відсотка; карбаміду – на 101,4 відсотка; на 193 відсотка вироблено аміачної води; КАСу-32 – на 102,9 відсотка; слабкої азотної
кислоти – на 106,5 відсотка; рідкого кисню – на 100 відсотків.
Всього товарної продукції у порівняльних цінах за вісім місяців поточного року вироблено на 100,9 відсотка.

Пропозиції
до ПСЕР
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стор.

Азотівцям пропонують долучитися до
формування програми соціально-економічного
розвитку
міста Черкаси на
2020 рік та надати
свої пропозиції.

«Азот» виграв
«Бізнес-лігу»
В останні дні вересня збірна команда з футзалу «Азот»
здобула I місце в
літній «Бізнес-лізі»
серед команд інших
підприємств та установ області.
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Черкаський «Азот»
збільшує виробіток КАС

Впровадження на ПАТ «АЗОТ» ряду запланованих технічних заходів дає можливість збільшити виробіток карбамідоаміачної суміші (КАС) до 3 тисяч тонн на добу. Загалом планується наростити потужності до мільйона тонн КАС на рік.

Попит на рідкі комплексні
добрива зростає незважаючи на
те, що в Україні з’являються невеликі підприємства, які виробляють КАС і, відповідно, об’єми
його виробництва зростають.
Однак, є питання до якості такого КАС. Нерідко його виробляють «кустарним» методом,
ігноруючи дотримання технологічних норм і стандартів.
– У міру насичення ринку та
посилення конкуренції вже не
виробництво визначає обсяги
реалізації, а навпаки – можливий обсяг реалізації є основою планування та розробки
виробничої програми. На ПАТ
«АЗОТ» нині вона зорієнтована на збільшення випуску
карбамідо-аміачної суміші. Це
ефективне добриво, яке затребуване на ринку збуту і успішно конкурує на ньому, – розповідає Голова Правління ПАТ
«АЗОТ» Віталій Скляров. – Що
ж стосується якості продукту і
чому саме КАС нашого виробництва користується найбіль-

Відвантаження КАС вітчизняним аграріям
шим попитом у споживачів, то
хочу зауважити, що Черкаський
«Азот» є базовим підприємством азотної хімії, продукція
якого відповідає міжнародним
стандартам. Промислове виробництво дозволяє забезпечувати стабільно високу якість
продукції. Аграрії це розуміють
і надають перевагу саме нашим
добривам. На сьогодні ми від-

вантажуємо КАС в усі регіони
України та нарощуємо його
виробництво. Сподіваюся, що
найближчим часом ми вийдемо
на проектну потужність – мільйон тонн КАС на рік. Це наше
завдання і ми його виконаємо.
ПАТ «АЗОТ» на 50 відсотків
перекриває потреби вітчизняних
аграріїв у забезпеченні азотними добривами. Збільшення ви-

КАС – єдине азотне добриво, що містить у собі три
форми азоту – амонійну,
нітратну та амідну. Саме
завдяки вмісту трьох різних
форм азоту, цей вид добрив
є надзвичайно привабливим для споживачів. Адже,
під час внесення КАС, ми
одержуємо пролонгований
ефект його засвоєння рослинами. Крім того, це добриво є екологічно чистим і
його виробництво не впливає на довкілля.
робітку КАС дасть можливість
здійснити імпортозаміщення
комплексних рідких добрив,
які постачалися з-за кордону. Тому немає ніяких підстав
очікувати дефіциту добрив на
внутрішньому ринку. До того
ж, зараз усі українські підприємства азотної хімії працюють
стабільно.
Євдокія Мацокіна



Підприємство продовжує підготовку
до осінньо-зимового періоду

Традиційно на початку осені триває комплекс робіт з підготовки ПАТ «АЗОТ» до роботи в осінньо-зимовий період.
Одна із важливих його частин – ремонт виробничих та адміністративно-побутових приміщень.

Як розповів заступник головного будівельника ПАТ
«АЗОТ» Василь Жулідов, увага приділяється ремонту дахів. Роботи виконуються як
працівниками ремонтно-будівельного цеху (РБЦ), так і
підрядними
організаціями.
Зокрема, підрядники відремонтували покрівлю корпусу
турбокомпресії в цеху А-3,
виробничого корпусу слабкої
азотної кислоти в цеху М-5,
приміщення компресії повітря КВПіА в цеху К-3. Також
було проведено ремонт дахів
з алюмінієвого профілю на

складах цехів М-2 та М-6. Загалом підрядними організаціями
відремонтовано близько 8000 м2
покрівель.
Менші за площею ремонти
дахів виконуються силами працівників РБЦ. Так, зроблено
ремонт покрівлі корпусу 280
цеху хімводоочищення, 307
цеху М-7, 143а РБЦ, корпусу
57/1 цеху ОПСВ, корпусу 707/1
ВГРЗ тощо.
Крім того, силами РБЦ
проводиться багато інших поточних ремонтних робіт. Влітку
було виконано ремонт дверей
та дверних блоків у цехах АСіП, Ремонт у цеху М-9

М-2 та ЦГД, віконних блоків
та рам у корпусах цехів електропостачання, АСіП, РБЦ,
ЦКР. Виготовлено дерев’яний
віконний блок для корпусу
503 цеху М-5. А в адміністративно-побутовому
корпусі
цеху М-6 9-ть вікон замінено
на металопластикові.
Ведуться також поточні
внутрішні та зовнішні ремонтні
роботи: штукатурні, малярні,
бетонувальні. Зокрема, в цеху
М-9 триває ремонт фундаменту під електродвигун нагнітача в корпусі 631б.
Наталія Бакалова
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У цеху М-5 модернізують
систему керування
технологічним процесом

У відділенні №1 цеху з виробництва слабкої неконцентрованої азотної кислоти М-5 ПАТ «АЗОТ» проходить заміна
старої системи контролю і автоматики на сучасну розподілену автоматизовану систему керування технологічним процесом (АСКТП).
Для цеху це серйозний крок
вперед, що дозволить значно
зменшити кількість позапланових зупинок, полегшити й покращити процес виробництва
продукції, отримати економію
енергоресурсів та зменшити
зношення технологічного обладнання.
Слабка азотна кислота, яку
виробляє цех М-5, є сировиною для виробництва аміачної
селітри. Черкаський «Азот» випускає її як у гранульованому
вигляді, так і в складі рідкого
комплексного добрива – карбамідо-аміачної суміші, виробництво якої нині нарощується
підприємством. Тож відновлення ресурсу цеху М-5, його стабільна робота на максимальних
потужностях є на сьогодні стратегічно важливою для «Азоту».
– У відділенні №2 така система вже працює, тож ми мали
можливість побачити всі її переваги: надійність, точність,
додаткові можливості в управлінні процесом, спрощення такого управління, – розповідає
начальник цеху М-5 Владислав Літошенко. – Головною ж
проблемою у відділенні №1 за

Встановлена у відділенні №1 розподілена система
управління буде аналогічна
тій, що працює нині у відділенні №2. Оператори її добре знають, тому проблем
з навчанням та освоєнням
нової техніки у виробничників не буде. І якщо раніше у цеху діяли дві різні
системи керування, на
яких працювали різні зміни
операторів, то після введення в дію автоматизованої системи цей процес
буде уніфіковано й працівники будуть взаємозамінні
в обох відділеннях цеху.

останніх два роки стали часті
позапланові зупинки, спричинені виходом з ладу приладів
КВПіА. При цьому спрацьовувала система блокування та
захисту й агрегат зупинявся.
Щоб його пустити, знову ж
таки потрібно було витрачати багато часу та сил. Завдяки РСУ, це робиться значно
швидше й простіше.
Стара система передбачає
окремий прилад на кожен параметр виробничого процесу. Це
сотні приладів, частина з яких
вироблялася ще в радянські часи.
– Ми переходимо на високонадійну й точну вимірювальну та керуючу мікропроцесорну техніку. Всі параметри
технологічного процесу в реальному часі безперервно відображаються на екрані. Можна
говорити про аптечну точність
всіх вимірів, що також має велике значення для ведення виробничого процесу й дозволяє
економити сировину та енергоресурси, – пояснив начальник служби КВПіА та АСКТП
цеху М-5 Юрій Сімонов.
Нині у відділенні №1 проходять роботи з демонтажу старо-

Начальник цеху М-5 Владислав Літошенко
го обладнання, кабелів, приладів
КВПіА. Проводять їх працівники підрядної організації ТОВ
«Хімвектор».
Скориставшись зупинкою
роботи відділення через модернізацію, проводяться також
поточні ремонти технологічного і динамічного обладнання
агрегатів 2/1 і 3/1: газових турбін, підігрівачів хвостових газів
тощо. Це дасть можливість відновити технологічний ресурс
обладнання та покращити його
роботу після пуску відділення.

На РСУ відділення №2: заст. начальника цеху А.М.Грушко,
нач. служби КВПіА Ю.О.Сімонов, майстер служби енергетика
В.П.Шевченко, старший майстер зміни П.М.Гайчук,
старший апаратник абсорбції О.О.Герасименко

В ремонтах обладнання задіяні
працівники ЦЦР, цеху капітальних ремонтів, ЦЕРЦ, цеху
КВПіА тощо.
Допомогу в демонтажі
старого обладнання системи
контролю і автоматики, вирішенні різних технологічних
питань надають служби головного метролога та головного
електрика підприємства. Безпосередню участь у модернізації бере також служба КВПіА
та ремонтні служби цеху.
Поки відділення №1 модернізується, всі сім агрегатів
іншого працюють на повну потужність забезпечуючи цех М-9
з виробництва аміачної селітри
необхідною сировиною. Загалом у цеху є 10-ть агрегатів,
9-ть з яких працюватимуть відразу після встановлення РСУ у
відділенні №1. Ще один агрегат потребує капітального ремонту, після якого зможе стати
резервним, або ж включатися
в технологічний процес у разі
необхідності
максимально
збільшити виробіток продукції. Максимальна потужність
цеху М-5 – 1,2 млн тонн продукції на рік.
Наталія Бакалова,
фото автора
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Колективи цехів «Азоту»
дбають про культуру
й естетику виробництва
З травня цього року постійно діюча Центральна оглядова комісія з естетики і культури
виробництва ПАТ «АЗОТ» провела перевірки у 18 структурних підрозділах товариства.
Території всіх цехів перебувають у хорошому стані: коситься трава, обробляються клумби,
обрізаються дерева. Комісія
відмітила, що найкрасивіші
клумби – біля цеху М-9 та цеху
капітальних ремонтів. Догля-

нуті квіти й біля цехів К-1, К-4,
ХВО, РМЦ.
Відмітили також, що цех
ОПСВ, маючи найбільшу з усіх
структурних підрозділів територію, тримає її в бездоганному
стані.

Приємно, що колективи цехів не забувають дбати про свої
малі архітектурні форми, встановлені в 2011 – 2012 роках в
рамках проведеного на підприємстві конкурсу. Комісія з естетики і культури виробництва
оцінювала тоді креативність
ідей та якість виконання робіт.
Підтримується порядок і в
корпусах цехів. Нерідко колективи своїми силами роблять
дрібні ремонти в побутівках,
санвузлах, коридорах (цехи
М-7, К-3).
У всіх цехах ведеться журнал з культури виробництва,
куди заносяться оцінки закріплених за змінами територій.
Комісія просить звернути
увагу на правильність зберігання
відходів. Відповідно до наказу
від 19.12.2018 року №560, різні
відходи (метал, деревина тощо)

мають зберігатися окремо у
відведеному для цього місці із
зазначенням назви відходів,
назви цеху, класу небезпеки та
коду (відповідно до ДК 005-96).
До грудня комісія перевірить
решту цехів підприємства та відновить свою роботу в квітні наступного року.
Наталія Бакалова

Працівники підприємства
підвищуюють кваліфікацію

У ПАТ «АЗОТ» діє системний характер підготовки персоналу на основі сучасних стандартів, спрямований на отримання нових теоретичних знань, вмінь і практичних навичок
в умовах ринкової економіки та надання можливостей проходити практичне навчання
студентам вищих і професійнно-технічних навчальних закладів.
Відповідно до вимог Типового положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15
лютого 2005 р. за № 231/10511)
розпочався другий етап навчання з питань охорони праці
для посадових осіб та інших
працівників товариства. Ця
категорія осіб першими пройде навчання і перевірку знань
нового «Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань
та аварій на виробництві», за-

тверджених Постановою КМУ
від 17.04.2019 р. № 377.
Продовжується підготовка
випускників ВНЗ на посаду
начальника зміни за «Індивідуальним планом виробничого
навчання» в цехах: А-3, А-5,
М-2, М-6, М-9. Всього навчаються 6 осіб.
Розпочався новий навчальний рік для працівників структурних підрозділів: начальника
зміни Ярослава Захарченка (цех
М-6), начальника дослідної лабораторії Ігоря Іщенка (ЦЛ),
апаратника підготовки сировини Олександра Растарасова

(цех М-9), апаратника конверсії Нікіти Іванова (цех А-3),
які вирішили підвищити свій
освітньо-кваліфікаційний рівень, навчаючись на магістратурі Черкаського державного
технологічного університету.
При проходженні навчання за
контрактом працівники можуть розраховувати на часткову оплату навчання підприємством за умови позитивного
рішення відповідної комісії.
Ігор Негробов,
начальник навчального
центру ПАТ «АЗОТ»

Протягом 7 місяців поточного року в товаристві
пройшли професійне навчання (підвищення кваліфікації) – 374 робітника, підвищили свою кваліфікацію
– 338 спеціалістів.
Також на «Азоті» пройшли практику 81 студент вищих і професійнно-технічних навчальних закладів.
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Азотівці долучаються
до формування програми
соціального розвитку міста

Працівники ПАТ «АЗОТ» беруть активну участь у розвитку рідного міста. Нині, при формуванні програми соціально-економічного розвитку (ПСЕР) м. Черкаси на 2020 рік азотівцям пропонують подавати пропозиції щодо благоустрою міста.
Це може бути ремонт чи
освітлення вулиць, міжквартальних проїздів, ремонт навчальних і лікувальних закладів, придбання обладнання,
благоустрій територій, встановлення ігрових чи спортивних майданчиків та багато
інших важливих справ, які,
завдяки небайдужості й ініціативі громадян, можуть бути
втілені в життя вже в наступному році.
За роки роботи депутатамазотівцям вдалося багато зробити для жителів як своїх округів,
так і міста в цілому. Цього року
вони також збирають пропозиції на своїх округах і готують
спільне подання від ВО «Черкащани» на затвердження в
ПСЕР. Серед масштабних проектів: ремонт вулиці Симиренківської (депутат Іван Сухарь-

Свої пропозиції, прохання та побажання азотівці можуть направляти працівнику громадської приймальні Ользі
Усовій – тел.: 51-10-97, 094-88-11-097, 097-17-31-095,
e-mail: priyomnaya2015@ukr.net, або звернутися до заступника голови профкому підприємства Андрія Лукашенка
за тел.: 39-27-83.

ков), закінчення заміни вікон
у ЗОШ №5 і повне утеплення
фасаду ДНЗ №22 (депутат
Олександр Сандецький), реконструкція мереж освітлення
кварталу між вулицями Нарбутівська, Чехова та Сагайдачного, який зараз не має освітлення
взагалі, ремонт провулку Клименківський (громадський активіст Валерій Горохівський),
ремонт мережі водопостачання
у провулку Макаренка, капітальний ремонт міжквартального проїзду від вул. Новопричистенської до вул. Різдвяної
(депутат Григорій Кузьменко)
та багато інших пропозицій,
які мають всі шанси бути затвердженими для реалізації
у 2020 році. Тож, благоустрій
міста в наших руках.
Наталія Бакалова

Вручили м’ячі для юних спортсменів
від Черкаського «Азоту»

Особливим цього року стало 1 вересня для учнів підшефної ПАТ «АЗОТ» ЗОШ №22. У школі їх зустрічала повністю
оновлена спортивна зала, капітальний ремонт якої тривав останніх три роки.

Кураторами школи від Черкаського «Азоту» є майстер з ремонту автотранспортного цеху
підприємства Валерій Горохівський та заступник міського голови Черкас, донедавна депутат
міської ради від ВО «Черкащани» Максим Скорик. Саме вони
посприяли тому, щоб з бюджету міста було виділено кошти
на ремонт спортивної зали. Тут
було повністю замінено систему вентиляції, вікна, освітлення, зроблено ремонт санвузлів
та роздягалень.
Куратори й депутати від ПАТ
«АЗОТ» завітали на відкриття
зали та подарували майбутнім
чемпіонам волейбольні м’ячі.

З таким же подарунком завітав до ЗОШ №5 куратор цієї
школи від ПАТ «АЗОТ», начальник цеху ВПіПК підприємства,
депутат міської ради Олександр
Сандецький. З проханням про
придбання м’ячів до нього
звернулися адміністрація та
актив батьків.
– Я знаю, що ви любите
спорт і зможете захищати честь
школи, області й навіть України, – звернувся він до учнів на
лінійці, присвяченій Олімпійському тижню.
А також додав, що зробить
все можливе, аби в школі нареш- Під час відкриття оновленої спортивної зали в школі №22
ті відремонтували спортзал.
куратори шкіл та депутати міської ради від ПАТ «АЗОТ» передали
Наталія Бакалова комплект волейбольних м’ячів для учнів закладу
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спорт, захист
Спорт

Черкаський
«Азот» переміг
у «Бізнес-лізі»
Перше місце посіла збірна
ПАТ «АЗОТ» з футзалу в чемпіонаті Черкаської області літня «Бізнес-ліга», що проходив
з травня по вересень 2019 року.
За 7 років існування ці
змагання вже стали традиційними. В них беруть участь
команди підприємств та
фірм різних форм власності,
установ міста й області. У командах грають лише працівники одного підприємства
чи установи.

Цього разу в чемпіонаті брали участь 7 команд, з
кожною із яких було проведено по два матчі. Вирішальною стала гра команди «Азот»
з іншим лідером чемпіонату –
командою «Майфон».
Азотівці продемонстрували прекрасну видовищну гру.
Вже на п’ятій хвилині матчу
Артем Крупа відкрив рахунок. На наступній хвилині
гол забив Петро Степанов.
Третій гол на рахунку Олександра Куця. Майфонівцям
вдалося забити лише один
м’яч, адже воротар «Азоту»
Нікіта Соколовський тримав
надійну оборону. Остаточний
рахунок – 4:1 встановив Андрій Вєтров.
Останньою грою чемпіонату стала зустріч «Азоту» зі
«Службою порятунку», що
пройшла 24 вересня. Результат – 5:0 на користь азотівців,
тож вони отримали золото
«Бізнес-ліги». Вітаємо із заслуженою перемогою!
Наталія Бакалова
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Рятувальники
1ДПРЗ на варті
пожежної безпеки

Щороку у 17-й календарний день вересня співробітники 1ДПРЗ Управління ДСНС
України у Черкаській області відзначають професійне свято – День рятівника. А цьогоріч
всі заходи, які проходять у підрозділі, приурочені ще одній даті – ювілейній.

На початку жовтня виповнюється 55 років з того часу, як «у ніч
з 4 на 5 жовтня 1964 року пожежний караул №1 у складі начальника М.Крижанівського, командира відділення Г.Пономаренка,
інструктора П.Мотрука та водія
А.Салія заступив на чергування
на Черкаському заводі азотних
добрив», зазначається в архівних документах. Саме з цього
моменту почалася багаторічна
історія 1ДПРЗ, який забезпечує
пожежну безпеку ПАТ «АЗОТ».
Нині це потужний підрозділ,
укомплектований справжніми
професіоналами та відповідною технікою пожежогасіння.
Матеріальна база тут вважається найкращою в області. Важко
переоцінити значимість справи,
яку виконують рятувальники,
ризикуючи власним життям.
Вони за першим сигналом гото-

ві негайно вирушити в епіцентр
будь-яких подій, безстрашно
гасити пожежі, рятувати людей,
діяти злагоджено й швидко в інтересах збереження національних надбань. Їхня відповідальність у праці сповнена високим

професіоналізмом, фізичним
загартуванням та мужністю.
Колектив 1ДПРЗ, до складу
якого входять 18 і 19 частини,
давно напрацював не лише
професійні традиції, а й спортивні. Співробітники беруть
активну участь у багатьох видах
спорту й завойовують заслужену першість.
Щиро вітаємо увесь особовий склад на чолі з Юрієм Литвином з професійним святом та
з прийдешнім 55-річним ювілеєм
діяльності підрозділу. Зичимо
міцного здоров’я, матеріальної
стабільності, родинного щастя
та успіхів у нелегкій, але важливій професії.
Підготувала
Ніна Гошуренко

До дня рятівника
На виконання плану заходів 1ДПРЗ Управління ДСНС
України у Черкаській області з підготовки та проведенню урочистостей з нагоди відзначення професійного свята
– Дня рятівника у підрозділ 1ДПРЗ з охорони Черкаського
«Азоту» завітали діти співробітників товариства. З ними було
проведено цікаві вікторини, продемонстровано бойовий
одяг і спорядження, а також дітлахи змогли побачити в роботі пожежний автомобіль з подачею води та піни. Усі діти
отримали подарунки, незабутні враження та емоції від знайомства з рятувальниками.
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У Лазурному пройшов семінар
профспілкового активу
Наприкінці серпня на базі санаторію «Чайка» в смт. Лазурне Херсонської області для профспілкових активістів
ПАТ «АЗОТ» відбувся традиційний семінар-навчання.
Упродовж чотирьох днів голови цехових комітетів структурних підрозділів мали змогу детально ознайомитися із
актуальними змінами, які за
останній час були внесені до
нормативно-правових
актів,
що стосуються їхньої повсякденної діяльності. Лекції для
них проводили заступник голови профкому Андрій Лукашенко,
голова ревізійної комісії профкому Людмила Мусієнко та фахівець Валентина Демченко.
– На обговорення виносилися питання щодо виконання
рішень VI з’їзду профспілки
працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України та Основних напрямів дій на 2016-2020 роки;
підсумки виконання галузевих
угод за 2018 рік та регулювання
основних принципів і норм реалізації соціально-економічної

Заступник голови профкому
Андрій Лукашенко
політики і трудових відносин
в Україні на 2019-2021 роки
в рамках Генеральної Угоди;
про посилення соціального
захисту працівників, зайнятих
на роботах зі шкідливими та

важкими умовами праці; організація фінансової роботи в
профкомі ПАТ «АЗОТ»; про
введення в дію нового Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних
захворювань; основні напрями
діяльності цехових профорганізацій та багато інших, які так
чи інакше впливають на роботу
нашої первинної профспілкової організації. Головне завдання семінару полягало в тому,
щоб у доступному форматі
донести учасникам зібрання
основні тенденції та новації,
надати максимум необхідної
інформації та рекомендації
щодо правильного їх застосування у повсякденній діяльності, – говорить заступник
голови профкому Андрій Лукашенко.
Окрім важливих профспілкових тем були розглянуті й пи-

тання організації оздоровлення
та відпочинку азотівців та їхніх дітей у 2019 році, соціальне
страхування з ТВП, охорона
здоров’я та інші стандарти безпеки праці.
– Участь у таких семінарах,
які вже набули статусу традиційності, спілкування з колегами, обговорення актуальних
проблем, що виникають у нашій повсякденній діяльності,
додає нам досвіду і більшої
обізнаності з багатьох питань,
– розповідає голова цехкому
цеху складського господарства
Галина Кольба.
Також профспілкові активісти «Азоту» для подальшої
співпраці проінспектували умови проживання та можливості оздоровчої бази санаторію
«Чайка», в якому цього літа відпочивали виробничники
Ніна Гошуренко



Доленосна зустріч
відстанню у півстоліття

Це сталося одного літнього дня далекого 1969 року. У двері однієї з кімнат гуртожитку
несміливо постукали. Увійшов молодий симпатичний чоловік, з погляду якого можна було
зрозуміти, що він, бідолашний, забув за чим прийшов…
Цю доленосну зустріч відстанню у півстоліття Лариса
Іванівна Лисенко пам’ятає до
найменших дрібниць. Вона
мешкала в кімнаті азотівського гуртожитку разом із Ганною
Бегекою, до якої й прийшов її
майбутній чоловік Віктор Трохимович Лисенко. Він разом з
Ганною Бегекою приїхав на
«Азот» з Горлівки, тому й, зрозуміло, трималися гурту.
Опанувавши себе, Віктор
Трохимович на завершення
гостин, дивлячись на Ларису
Іванівну, миттєво випалив: «А з
тобою я неодмінно одружуся!».
Вже на третій день знайомства
з вродливою красунею він запропонував їй руку і серце. А

через три місяці молоді люди
стали на весільний рушник.
Хоча це звучить доволі пафосно, бо все відбувалося набагато
скромніше. У стінах міськвиконкому їх розписали. Привітати подружжя прийшли рідні
та подруги Лариси Іванівни
– дівчата з відділу технічного
контролю.
Їхній життєвий шлях не був
встелений трояндами. Разом
вони долали всі труднощі й
випробування, які їм готувала
доля. Обоє працювали на підприємстві з 1967 року, а Лариса
Іванівна, окрім роботи та домашніх турбот, ще й навчалася
на вечірньому відділенні інституту. Згодом азотівська ро-

дина поповнилася народженням
двох синочків, а невдовзі взяла
опіку й ще над одним хлопчиком-сиротою. І вже тоді Лариса
Іванівна зрозуміла, що попри
виробничу діяльність покликана допомагати нужденним
людям, дітям, які позбавлені батьківського піклування,
малозабезпеченим сім’ям й
очолила на Черкаському «Азоті» товариство милосердя і
здоров’я. Нині вона голова обласного фонду милосердя і продовжує займатися благодійною
діяльністю у цій сфері. Енергійність і непосидючість Лариси
Іванівни всі роки спільного життя є гармонійним доповненням
до вродженої виваженості та

Подружжя Лисенків
поміркованості Віктора Трохимовича.
– Це добрі, щирі, співчутливі люди, які протягом довгих 50 літ зберегли взаємне почуття любові і поваги один до
одного, – так скаже кожен азотівець старшого покоління.
Подружжя Лисенків нині
стоїть на порозі золотого весілля. А зустріти таку дату випадає
лише обраним. Лариса Іванівна
і Віктор Трохимович із їх числа.
Ніна Гошуренко

Воєнізованому
газорятувальному загону
«Азоту» – 55 років
Красиву та вагому дату відзначив 24 вересня воєнізований газорятувальний загін (ВГРЗ) Черкаського
«Азоту». В цей день виповнилося 55 років з початку роботи загону на підприємстві.
Основне завдання газорятувальників
– здійснення екстрених та невідкладних
заходів для рятування людей, участь у
локалізації та ліквідації наслідків аварійних ситуацій, а також проведення профілактичної роботи з метою недопущення
аварій, нещасних випадків та професійних захворювань.
Організація газорятувального загону
на хімічному підприємстві – було одним
із першочергових завдань, тому ВГРЗ
серед перших підрозділів, створених
на новозбудованому тоді Черкаському
«Азоті». Рівно 55 років тому 24 вересня
було призначено на посаду першого начальника ВГРЗ – Івана Герасимовича
Холодняка. І тепер він почесний гість на
святкуванні дня народження підрозділу,

як і другий командир загону – Костянтин Михайлович Ткаченко та інші ветерани, які багато років віддали нелегкій,
відповідальній, але важливій та улюбленій для них справі рятувальника.
На сьогодні у ВГРЗ ПАТ «АЗОТ»
трудяться півсотні працівників. Цілодобове чергування на підприємстві
несуть чотири оперативних відділення
газорятувальників. За профілактичну
частину роботи відповідальні командири пунктів. Очолює ВГРЗ «Азоту» Володимир Валентинович Руденко. Колектив незмінно демонструє прекрасні
результати підготовки, як під час повВітаємо наших газорятувальників та
сякденної служби, так і під час різного бажаємо успішної служби, щастя, зларівня навчань. Тож, захист працівників годи й добробуту в родинах!
«Азоту» в надійних руках.
Наталія Бакалова
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