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Резервна лінія
карбаміду
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Щоб забезпечити
безперебійний виробіток карбамідо-аміачної суміші, у ПАТ
«АЗОТ» будується
резервний трубопровід плаву карбаміду
від цеху М-6.

Професорсько-викладацький склад кафедри технології та обладнання машинобудівних виробництв Черкаського державного
технологічного університету (ЧДТУ) побував нещодавно на «Азоті», щоб ознайомитися з виробничою базою та можливостями
підприємства для практичної підготовки студентів.
Більш тісна співпраця між «Азотом» та вищими навчальними
закладами планується в рамках впровадження дуальної системи
навчання, при якій більше уваги буде приділятися практичній
підготовці спеціалістів.
Детальніше на 5 стор.

Підготовка до роботи взимку
На Черкаському «Азоті» завершується комплекс робіт,
спрямований на підготовку підприємства до роботи в осінньо-зимовий період. До нього входять як ремонти приміщень:
перекриття дахів, ремонт фундаментів, заміна вікон і дверей,
так і безпосередньо ревізія та ремонт теплових мереж, теплових пунктів, котлоагрегатів, ізоляція трубопроводів тощо.
Зокрема, у травні було розроблено заходи «Про підготовку цехів до опалювального сезону 2019-2020 рр.», які виконувалися
протягом літніх місяців.
Детальніше на 3 стор.

Перемога
у Спартакіаді

6

стор.

Хіміки вже третій
рік поспіль стають
переможцями обласної Спартакіади Федерації профспілок
Черкащини, яка фінішувала наприкінці
жовтня.

«Дари осені»
для черкащан
Традиційне вже
свято осені пройшло в мікрорайоні
«Дніпровський» за
підтримки депутата
міськради, директора з якості «Азоту»
Івана Сухарькова.
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На «Азоті» завершують
прокладання резервного
трубопроводу плаву карбаміду
Монтаж резервного трубопроводу, який, в разі необхідності, буде задіяно у виробництві карбамідо-аміачної суміші
(КАС), закінчують нині біля цеху з виробництва карбаміду М-6. Це один із етапів, спрямований на нарощення потужностей підприємства з виробітку КАС, адже попит на ці мінеральні добрива у вітчизняних аграріїв стабільно росте, тож було
прийнято рішення вдвічі збільшити випуск КАС та вийти на показник мільйон тонн на рік.
Нині тривають роботи з прокладання резервної лінії подачі
плаву карбаміду від цеху М-6,
які виконують спеціалісти організації ТОВ «Хімвектор». Підігрів нової лінії облаштовують
працівники ТОВ «Росток».
– По трубопроводу проходитиме плав карбаміду, який
за низьких температур кристалізується. Щоб цього не сталося, потрібне утеплення. Раніше
навколо труби облаштовувався
паропровід – більша труба в
порожнині якої проходив пар.
Сьогодні ми вже застосовуємо
сучасніший метод. Для обігріву
використовуються два нагрівальних кабелі, що проходять
вздовж трубопроводу. Зверху
вкладається теплоізолюючий
матеріал та закривається все
кожухом з алюмоцинку, – пояснює начальник технічного відділу ПАТ «АЗОТ» Олег Бурлака.
Роботи з прокладання трубопроводу виконують вісім

монтажників та зварювальників ТОВ «Хімвектор». Спочатку
вони прокладають опірні металоконструкції, на які вкладаються та зварюються труби з
легованої сталі, що витримують агресивне середовище.
– Це дуже відповідальна робота, тому її виконують
працівники лише найвищої

кваліфікації. Кожен шов оглядається, робиться кольорова
дефектоскопія, а після того,
як закінчимо весь трубопровід, буде проведено гідравлічні
випробування, – розповідає
начальник монтажної дільниці
ремонтно-механічного цеху Київської філії ТОВ «Хімвектор»
Едуард Костюк.

Після закінчення робіт,
обидва цехи з виробництва
карбаміду – М-6 та М-2 технічно можуть бути задіяні в
процесі виробництва КАС, тож
в разі, якщо один з них буде
зупинено на ремонт, виробництво карбамідо-аміачної суміші зможе працювати стабільно.
Наталія Бакалова



Ремонт у цеху М-6 дозволить
утримувати високу якість продукції

Цілий ряд технічних заходів провели в цеху з виробництва карбаміду М-6 під час ремонту в жовтні цього року. Це
дозволило тримати якість продукції на високому європейському рівні.
Як розповів начальник цеху
М-6 Ярослав Чорненко, ще
напередодні зупинки на ремонт, в цеху провели технічне
обслуговування обох грануляторів вузла гранулювання.
Роботи виконувала підрядна
організація ТОВ «Технохім».
Було виконано заміну ряду
вузлів і деталей грануляторів.
Завдяки цим заходам, вироблений у цеху М-6 карбамід
має високу якість за грануло-

метричним складом, тобто відсоткове співвідношення гранул певного розміру відповідає
міжнародним стандартам.
Ще одним важливим заходом, що дозволяє отримувати
продукцію високої якості, стала
заміна підігрівача Е-402 другого ступеня стадії випарювання
на підігрівач з меншою площею
теплообміну.
Серед інших заходів, реалізованих у жовтні, – ремонт

зубчастого механізму скребка
гранбашти, перед яким провели промивання внутрішньої
частини стін та склепіння.
Після цього було проведено
ревізію підшипників, зубчастого вінця, заміну мастила
тощо.
Також у цеху було проведено
ремонт водооборотного циклу
№10: підсилення залізобетонних конструкцій, повна заміна
відливів, встановлення ниж-

ніх відбійників, частковий ремонт відмостки.
У відділенні компресії двоокису вуглецю було виконано
ревізію роторів низького та
високого тиску, ревізію підшипникових вузлів турбокомпресора поз.К-104.
Після тижневого ремонту,
цех відновив роботу й сьогодні
працює на повну потужність.
Наталія Бакалова
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Підприємство вдосконалює
систему доставки рідких
міндобрив до споживачів

Українська земля має досить великий аграрний потенціал, а виробництво азотних добрив, в тому числі й на Черкаському «Азоті», є, образно кажучи, локомотивом всієї хімічної промисловості. Нині багато вітчизняних аграріїв, фермерських господарств переходять на нові ефективні технології внесення рідких мінеральних добрив, зокрема й використання карбамідо-аміачної суміші (КАС).

Готуємося до зими

Підготовка
виробництва
до роботи взимку
Підготовка до роботи ПАТ
«АЗОТ» в осінньо-зимовий
період почалася в травні, коли
було розроблено відповідні заходи. Роботи з їх виконання
проводились протягом трьох
літніх місяців.
З метою забезпечення
надійності теплопостачання
в котельному цеху проведено гідравлічні випробування міжцехових комунікацій
теплових мереж на щільність та міцність. За результатами випробувань було
виконано ремонт теплових
мереж. Крім того, проведено чистку трубної частини
підігрівачів теплофікаційної
води поз.Т-48 та поз.Т-49,
виконано поточний ремонт
котлоагрегату №2 та замінено 260 п.м. ізоляції на трубопроводі пари Р-16 кгс/см2.
За вказаний період в цехах
товариства проведено:
- ревізію запірної арматури на вузлах керування
тепловими мережами;
- утеплення віконних та
дверних блоків;
- промивання місцевих
теплових мереж і теплових
пунктів;
- гідравлічні випробування теплових мереж і теплових пунктів.
У корпусі 365 цеху К-3
було замінено ділянку трубопроводу пари (120 п.м) та
нанесено ізоляцію.
Власн. інформ.

Ще донедавна існували певні складнощі для більш ширшого застосування цього виду
мінеральної поживи. Вони полягали у зберіганні та внесенні
її в грунт. З часом і ці проблеми
стали поступово вирішуватися.
Почав рости попит на продукцію, тому й виникла нагальна
потреба у збільшенні виробітку
рідких комплексних добрив. І
завдяки впровадженню на підприємстві ряду технічних заходів виробіток КАС збільшився
до 3 тисяч тонн на добу.
Проте, збільшення виробітку спонукало до вирішення ще
одного вкрай важливого питання – транспортування продукції до споживачів.
– Наші партнери, з якими
ми співпрацюємо, закупили
для цього спеціальний транспорт – автоцистерни, виготовлені з корозійностійких сталей, які призначені для перевезення КАС, слабкої азотної

кислоти, плаву карбаміду. Такий автопарк, який на сьогодні нараховує 25 автоцистерн,
забезпечує безперебійне виконання замовлень. Перевезення продукції здійснюється в
радіусі 200 км. Це, переважно,
аграрні господарства Черкащини. Проте, в перспективі
планується охопити всі регіони

України. Незабаром парк поповниться ще на 25 одиниць і в
загальному складе 50 автоцистерн, що дозволить своєчасно
задовольняти потреби споживачів у рідких комплексних
добривах, – зазначив директор
з транспорту ПАТ «АЗОТ» Валерій Макаренко.
Ніна Гошуренко

У їдальні №4 запрацює
пункт розливу води в бутлі

Таке цілком правильне технічне рішення було прийняте, виходячи з потреб виробничників у питній воді. Пункт
розливу почне діяти вже з листопада цього року.
Видобувають питну воду із
свердловини, глибиною 46 метрів, в селі Леськи. Привозитимуть її на підприємство і потім розливатимуть у бутлі для
внутрішнього споживання.
– Питна вода є екологічно
чистою і не потребує додаткового очищення, про що свідчить висновок Черкаського
міськвідділу ДУ «Черкаський
ОЛЦ МОЗ України». Якість
води за органолептичними,

санітарно-хімічними та санітарно-токсикологічними показниками відповідає всім вимогам, – розповідає заступник
начальника виробничого відділу
Володимир Стецюк.
Організація пункту розливу
води – результат злагодженої
роботи багатьох служб «Азоту», починаючи від фахівцівпроектувальників і до налагоджувальників.
Ніна Гошуренко
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Ремонт доріг мікрорайону
«Дніпровський» – у розпалі
У жовтні активно тривав ремонт вулиць у мікрорайоні «Дніпровський», де розташовані
округи працівників ПАТ «АЗОТ», депутатів Черкаської міської ради від ВО «Черкащани»
Пропозиції з ремонту цих
доріг фракція вносила до
Програми соціально-економічного розвитку (ПСЕР) міста колективно, узгоджуючи ділянки, що потребують ремонту
в першу чергу.
Про стан виконання ремонтів розповів Максим Скорик –
профільний заступник міського
голови Черкас, що курує роботу
виконавця ремонтів доріг – департаменту архітектури. Ще
донедавна він був депутатом
міської ради від ВО «Черкащани», відповідав за роботу
на округах №30, 31 і разом з
фракцією формував пропозиції до ПСЕР по мікрорайону
«Дніпровський».
– Станом на сьогодні повністю виконано капітальний
ремонт запланованої ділянки
вулиці Благовісна. Також на
70 відсотків відремонтовано
вулицю Надпільну (від вулиці

Коротко

Ремонт
опалення
у ЗОШ №5

Чорновола до Пацаєва) та на
30 відсотків – вулицю Чехова
(від вулиці Нижня Горова до
вулиці Гетьмана Сагайдачного), – зазначив Максим Скорик.
На цей рік було заплановано й капітальні ремонти кількох міжквартальних проїздів

мікрорайону. Між будинками
за адресами вул. Ю. Ільєнка,
130 та вул. Різдвяна, 115 ремонт проїзду вже виконано на
70%. Розпочинається й ремонт
міжквартальних проїздів за
адресами: вул. Волкова, 103 і
Амброса, 12 та вул. Пацаєва, 14
і Г. Сагайдачного, 241.

Надано допомогу ОСББ
у асфальтуванні двору

Протягом 30-ти років не виконувався ремонт покриття у дворі будинку по вулиці Припортова, 22, через що під’їзди до нього перетворилися на суцільні ями. Вирішити цю проблему вдалося після звернення ОСББ до ВО «Черкащани» та ПАТ «АЗОТ» за допомогою.
Як розповів громадський ак- ремонтів ПАТ «АЗОТ» Олек- вартість матеріалів та робіт,
тивіст району, начальник еконо- сандр Панченко, об’єднання а підприємство надало транмічного бюро цеху з капітальних «Черкащани» профінансувало спорт.
У результаті було виконано
ремонт біля 6-ти під’їздів будинку.
Ще одним приємним подарунком для жителів району
від активістів та депутатів«черкащан» стало облаштування (на численні прохання) пішохідного переходу через вулицю
Героїв Дніпра від ЗОШ №33.
Перехід виконано із сучасних
матеріалів. Він має різнокольорові смуги та створює шум
при проїзді через нього.
Сторінку підготувала
Наталія Бакалова

З початком осінніх канікул працівники ПАТ «АЗОТ»
розпочали ремонт системи
опалення у підшефній підприємству ЗОШ №5.
Як
розповів
куратор
школи, депутат міськради,
начальник цеху водопостачання і промислової каналізації ПАТ «АЗОТ» Олександр
Сандецький, під час подачі
опалення в школу на початку жовтня, було виявлено
пориви. Їх буде усунено та
замінено 2-3 радіатори.

Триває робота
над ПСЕР
Азотівці активно підключилися до формування програми соціально-економічного
розвитку міста та надають
свої пропозиції до громадської
приймальні ПАТ «АЗОТ».
Зокрема, було запропоновано виконати цілий ряд
робіт у ЗОШ №32: (ремонт
спортзалів, санвузлів, їдальні тощо); вирішити питання
ліквідації стихійного сміттєзвалища на території колишнього полігону, яке періодично горить і труїть димом
мешканців навколишніх будинків по вулицях Квітковій,
Корольова та Сумгаїтській;
перевірити аварійну ділянку
по вул. Лупиноса між вул.
Самійла Кішки і Чорновола
та провести тут ремонт дорожнього покриття; збудувати дорогу по вул. Квітковій (від вул. Сумгаїтська до
Хоменка) тощо.
Всі ці питання через депутатські звернення направлені
на ім’я міського голови та відповідні департаменти для реагування, а також будуть подані, як пропозиції до ПСЕР.

A ЗЗОТ
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кадри, захист

ПАТ «АЗОТ» розширює
співпрацю з вищими
навчальними закладами

Черкаський «Азот» візьме участь у впровадженні дуальної системи навчання, що передбачає отримання студентами
як теоретичних знань, так і великого практичного досвіду безпосередньо на виробництві. Нині мова йде про напрями
«машинобудування», «електротехнічні системи» та «хімічні технології».

Нещодавно на ПАТ «АЗОТ»
побували викладачі кафедри
технології та обладнання машинобудівних виробництв Черкаського державного технологічного
університету (ЧДТУ). Вони відвідали цех капітальних ремонтів, ремонтно-механічний цех,

цех з виробництва аміаку А-3
та цех КВПіА, ознайомилися
з обладнанням і роботами, які
там виконуються.
– Наша мета – дати студентам можливість здобути
серйозний практичний досвід
та відчути, що такі спеціалісти

потрібні країні, потрібні такому великому містоутворюючому підприємству, як «Азот»,
– зазначив завідувач кафедри
Георгій Канашевич. – Мені сподобалась матеріально-технічна
база підприємства. Також було
приємно, що лише в тих цехах,
які ми відвідали, зустріли четверо випускників нашої кафедри, які займають нині керівні
посади, а це означає, що наші
фахівці затребувані.
Як пояснила директор департаменту управління персоналом і соціальних питань Ірина
Умярова, нині гостро стоїть питання недостатнього рівня готовності багатьох випускників
закладів вищої освіти до самостійної професійної діяльності
на перших робочих місцях. Це
питання обговорювалось на
нараді в ЧДТУ, після чого було
вирішено зробити перші кроки

щодо впровадження дуальної
системи навчання.
– В подальшому на підставі договору про співпрацю
між ПАТ «АЗОТ» та ЧДТУ
планується узгоджувати теоретичну й практичну частину
програми навчання студентів
в університеті та в товаристві.
Забезпечення практичної підготовки студентів до самостійної професійної діяльності та їх
соціальної адаптації в трудових
колективах товариства буде для
нас пріоритетним завданням –
зазначив начальник навчального центру Ігор Негробов.
Крім ЧДТУ, своє бажання
співпрацювати з «Азотом» виявила також кафедра машин та
апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв НТУ «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського».
Наталія Бакалова



Наші рятувальники перемогли
в обласних змаганнях

На базі 19 ДПРЧ Управління ДСНС України у Черкаській області відбулися обласні змагання «Найсильніша ланка
газодимозахисної смуги (ГДЗС)» серед обласних пожежно-рятувальних підрозділів, участь в яких взяло 27 команд.

Змагання складалися із
комплексних вправ: підйом по
висувній драбині у вікно 3-го
поверху учбової башти і рятування потерпілого за допомогою рятувальної мотузки.
Проведення розвідки в димокамері з пошуком потерпілого
і подачею ствола до осередку
умовної пожежі; оперативне
розгортання ланки ГДЗС з подачею 2-х стволів та поразкою
мішені. Подолання вогневої
смуги психологічної підготовки, а також заліки з теоретичної підготовки.

Як зазначив на урочистому
відкритті начальник Управління
Віктор Гвоздь, метою змагань є
виховання в особового складу
волі до перемоги, підвищення стійкості при виникненні
надзвичайних ситуацій та підготовки співробітників для
успішного виконання дій за
призначенням.
У запеклій боротьбі команди
1ДПРЗ показали відмінні результати, посівши призові місця:
перше – 19 ДПРЧ, третє – 18
ДПРЧ.
Денис Бєлашов
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Хіміки перемогли в обласній
Спартакіаді профспілок
За чудової осінньої погоди пройшли фінальні змагання
XXVI обласної Спартакіади Федерації профспілок Черкащини серед обласних галузевих профспілкових об’єднань.
Збірну команду працівників
хімічної та нафтохімічної галузей промисловості здебільшого
представляли спортсмени ПАТ
«АЗОТ», які й забезпечили їй І
почесне місце. До речі, це вже
третя перемога поспіль хіміків
у форумі обласного рівня.
Крім нашої команди в змаганнях брали участь ще 11 галузевих профспілкових об’єднань.
Спартакіада включала такі
види спорту: настільний теніс,

шашки, шахи, дартс, волейбол,
футзал, бомбаскет.
Так у змаганнях з волейболу, перше місце здобула збірна
команда «Азоту» (капітан Ігор
Свідін). Першість у запеклій грі
виборювали Петро Ковальчук,
Богдан Герасименко, Ігор Євтушевський, Ігор Кулик, Лілія Зінченко та Валентина Шершень.
У змаганнях з дартсу перемогу
серед чоловіків завоював Євген
Білокінь. В шахах уже не впер- Заступник голови профкому А.Л.Лукашенко, голова профкому
ПАТ «АЗОТ» В.О.Іванов та інструктор-методист І.С.Челомбітько
ше перемога дістається азотівцю Владиславу Пономаренку.
У рамках Спартакіади також
проходили змагання з дартсу
серед голів (заступників) обласних галузевих об’єднань.
За нашу збірну команду вкотре
успішно виступив заступник
голови профкому ПАТ «АЗОТ»
Андрій Лукашенко (І місце).
Загалом збірна команда галузевої профспілки хіміків здобула
7 перемог в індивідуальних та
командних змаганнях і набрала
328 балів, посівши незаперечне

І місце. На другій сходинці –
збірна команда агропромислового комплексу (300,5), на
третьому – команда обкому
енергетиків (298).
Щиро вітаємо нашу збірну
команду із заслуженою перемогою. А також висловлюємо
подяку профкому ПАТ «АЗОТ»
і особисто його голові Василю
Іванову за організаційну та фінансову підтримку, яка дала
змогу команді бути учасником
цього спортивного форуму.
Іван Челомбітько

Бузкову алею «Азоту» доповнили
різнокольоровими тюльпанами

Вздовж бузкової алеї начальників цехів Черкаського «Азоту», що розташована біля заводоуправління товариства,
висадили тюльпани. Вже наступної весни вони милуватимуть око білими, жовтими і червоними квітами.

Як розповів начальник цеху
господарської діяльності (ЦГД)
ПАТ «АЗОТ» Михайло Климчук, бузкову алею було закладено 3 роки тому за ініціативи
Ради начальників цехів та керівництва підприємства. Цього
року її вирішили доповнити
тюльпанами, які квітнуть одночасно з бузком і зможуть
доповнити квітучий ансамбль.
Ідея також належить Раді начальників цехів, яка й організувала закупку близько тисячі
цибулин голландських тюльпанів.

Газони для квітів розбили
працівники дільниці з озеленення ЦГД. Для цього вивезли
дерен та землю і завезли родючий грунт.
У жовтні працівники ЦГД
активно готуються до зими: доглядають за зеленими насадженнями та виконують необхідні ремонтні роботи.
– Наші працівники проводять обрізку троянд, збирають
насіння квітів, зносять аварійні дерева, косять газони, видаляють поросль, – розповідає
заступник начальника ЦГД Сер-

гій Борисов. – Продовжуємо
також ремонтувати дороги на
території підприємства. Цього
року було зроблено ремонт доріг біля цехів М-9, М-7, М-2,
М-6. У жовтні ремонтуємо ще
одну ділянку дороги біля цеху
М-6.
Традиційно, з першими
серйозними холодами буде
проведено утеплення троянд,
для чого, як і попереднього
року,
використовуватимуть
хвойні гілки та грунт.
Наталія Бакалова,
фото автора
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соціальна сфера

Осінній вікенд
в історичному Відні
Відень – столиця австрійської імперії, місто палаців і імперських площ, мальовничих
вуличок і численних скверів. Місто музики і великих композиторів Моцарта, Бетховена,
Штрауса… Воно зачаровує своїм шармом і витонченістю, пробуджує мрії. Його заслужено
називають серцем Європи. Пишний і помпезний, легковажний і веселий, багатоликий і
багатогранний… І все це Відень.
Відень полонить з першого візиту, з першого погляду,
коли тільки сходиш трапом
літака і потрапляєш у віденський простір. Це місто, яке не
терпить поспіху. Воно знає, як
важливо відчути момент, бути
«тут і тепер», не пробігати повз,
а вміти вчасно зупинитись, побачити, почути, відчути. А для
того, щоб вхопити ритм міста,
варто, насамперед, випити чашечку віденської кави та посмакувати
неперевершеним
штруделем. Адже без цих двох
атрибутів Відень просто неможливо уявити. Що ми й зробили у затишному кафе «Аіда»,
що поблизу національного символу Австрії – Собору Святого
Стефана. А перша наша фотосесія відбулася на дивовижній парковій території замку
Бельведер, з балкону якого було
проголошено австрійську республіку. Тут також розташована
мистецька галерея, де зберіга-
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У парковому комплексі Бельведер
ється одна з найвідоміших картин австрійського художника
Густава Клімта «Поцілунок».
Зимова і літня резиденції
австрійських імператорів (Хофбург і Шенбрунн) – це ще дві
яскравих візитівки Відня. Хофбург – як окреме містечко.
Тут є три музеї: музей Сіссі,

«Скарбниця» з унікальною колекцією побутового посуду та
імператорські покої, а ще Австрійська національна бібліотека. Нині територія Хофбурга є
резиденцією президента Австрії.
Увесь парковий комплекс
Шенбрунна
прикрашений
численними
скульптурами

Важливо!

Про перенесення
робочого дня
З метою забезпечення раціонального використання
робочого часу і створення
сприятливих умов для святкування у 2020 році 1 січня –
Нового року, – робочий день
понеділок 30 грудня 2019 року
переноситься на суботу 21
грудня 2019 року та вівторок
31 грудня 2019 року – на суботу 28 грудня 2019 року для
персоналу ПАТ «АЗОТ», крім
змінного.
Власн. інформ.
міфологічних персонажів та
увінчаний біля підніжжя горба
фонтаном Нептуна. А на пагорбі височіє тріумфальна арка
Глорієтт, з вершини якої видно
пів Відня.
Віденська опера, Віденська
Альбертіна, химерний будинок
Хундертвасера, пам’ятник українським козакам у Леопольдсберзі, оглядові майданчики,
з яких милуєшся краєвидами
Австрійської столиці – все це
і багато іншого надовго залишиться у нашій пам’яті після
короткого, але такого насиченого віденського вікенду.
Ніна Гошуренко

Звітний концерт хористів «Азоту»
підкорив численних глядачів

Справжнім святом пісні став звітний концерт народного аматорського колективу профспілок України – хору ветеранів
Черкаського ПАТ «АЗОТ», який нещодавно пройшов у Палаці молоді.

За 18 років існування хору
його учасники, разом із талановитим керівником Володимиром Лященком та акомпаніатором Юрієм Трапезніковим,
заклали міцний фундамент
добра, любові до рідної землі, сформували колективний
характер пісенної творчості і
завжди є бажаними на багатьох
культурно-мистецьких заходах.
Велика любов до пісні, чистота
помислів, щирість виконання,
невтомний творчий пошук і широке коло шанувальників – ось
так можна охарактеризувати багаторічні здобутки хору.

У програмі звучали як народні пісні, так і авторські, які
вигравали у голосах хористів
усім українським колоритом,
змушуючи слухача то сумувати,
то радіти. Наша щедра співуча
земля пишається такими невичерпними талантами, які з
роси і води черпають снагу і
силу, наповнюючи її духовну
скарбницю.
Півторагодинний
виступ
хору пройшов на одному диханні
і був нагороджений бурхливими
оплесками, квітами та ще більшим пошануванням.
Ніна Гошуренко

У «Дніпровському»
пройшло свято «Дари осені»
Вже традиційно, з піснями та пригощаннями, у мікрорайоні Черкас «Дніпровський» 20 жовтня пройшло
свято «Дари осені». Щороку такий захід організовує для жителів мікрорайону депутат Черкаської міської
ради, директор з якості ПАТ «АЗОТ» Іван Сухарьков.
Розпочалося свято з молебня за
здоров’я, процвітання України та за упокій героїв, які поклали свої голови, захищаючи рідну землю. Провів службу
отець Віталій – секретар Черкаської і
Кіровоградської єпархій Православної
церкви України. Також він нагородив
грамотами й медалями волонтерів району та фермерів, які надають вирощену сільгосппродукцію для передової, а
також для потреб малозабезпечених родин, ветеранів, людей з особливими потребами, багатодітних сімей. Традиційно
восени такі жителі мікрорайону отримують пакети з найнеобхіднішим овочевим
набором.
За останніх кілька років фермери
району надали для потреб воїнів АТО
близько 220 тонн сільгосппродукції та
близько 25 тонн, як благодійну допомогу жителям мікрорайону.
На святі також були присутні ветерани АТО, які представляли громадську волонтерську ініціативу «Наш батальйон»
та підрозділ «Черкаські павучки». Вони
організували фотозону та збір коштів
для наших захисників, яким сьогодні

потрібні маскувальні сітки, матеріали
для будівництва бліндажів (плівка, скоби, піддони, цвяхи…), інструменти, медичні засоби первинної допомоги тощо.
Атмосферу свята своїми піснями
та жартами створював народний аматорський колектив профспілок Украї-
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ни – хор ветеранів Черкаського «Азоту». Учасники заходу мали можливість
придбати продукти на ярмарку, а також
скуштувати гарячої каші, вареників,
пампушок та тістечок, якими волонтери
пригощали всіх охочих.
Наталія Бакалова, фото автора
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