A ЗЗОТ
ОТ
Ч еркаськии
Обласна газета

№8 (1126)

вівторок, 31 грудня 2019

www.azot.ck.ua

Зустрічаємо Новий 2020-й рік
з вірою у щасливе майбутнє!

Новорічне свято
для азотівської
малечі!
Солодощі, іграшки та цікава концертна програма традиційно чекали
на маленьких азотівців напередодні
Нового року.

Дорогі виробничники!
Вітаємо вас та ветеранів праці Черкаського
«Азоту» з найвеличнішими святами –
Новим роком та Різдвом Христовим!
Нехай 2020 рік принесе всім сподівання
на краще. Бажаємо невичерпної енергії,
оптимізму, здійснення всіх задумів, міцного
здоров’я, мирного неба, радості, щастя та
успіхів вам і вашим родинам!
Правління товариства.
Профспілковий комітет.

– Новорічні солодкі подарунки отримали діти до 16-ти років включно. Передбачені були солодощі й для новонароджених малюків та діток, батьки яких
працевлаштувалися на підприємстві до
кінця 2019 року включно, – розповідає
голова профкому ПАТ «АЗОТ» Василь
Іванов.
Новорічні ранки відбулися 29 грудня
в ПК «Дружба народів» о 10.00 та 13.30.
Всі учасники свята, які прийшли в новорічних костюмах, а також ті, хто продемонстрували свої таланти, отримали
подарунки – іграшки або солодощі.
Всіх зі святами
та щасливого вам
Нового року!
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Віталій Скляров:
МИ ДОСЯГЛИ УСПІШНИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ ПОПРИ
НАЯВНІ ТРУДНОЩІ
– Завершується 2019 рік, і
як завжди, в кінці року ми підбиваємо підсумки виробничої
діяльності підприємства, оцінюємо свою роботу, намічаємо
плани на майбутнє. І хоча не всі
масштабні задуми були втілені у
конкретні справи, нам все-таки
є чим похвалитися. Підсумки
виробничої діяльності 11-ти
місяців нинішнього року демонструють непогані показники, незважаючи на те, що було чимало
ситуацій, які стримували, а інколи ставили перешкоди на шляху
реалізації планів. Позитивним
зрушенням у роботі підприємства певною мірою сприяли
розпочаті антидемпінгові заходи щодо ввезення російських
добрив на український ринок,
а також дещо знижена ціна на
природний газ. Завдяки цьому
вдалося значно наростити виробіток мінеральних добрив
порівняно з відповідним періодом минулого року. Зокрема, вироблено аміачної селітри
638,5 тис тонн, що становить
103,8 відсотка від минулорічного
показника. На 55 відсотків більше вироблено карбаміду – 715,2
тис тонн. Майже удвічі більше
сягнув виробіток КАС – 438,1
тис тонн. У цьому році ми добилися максимального виробітку КАС за увесь період роботи.
Зараз на підприємстві працюють дві установки з виробітку
карбамідо-аміачної суміші, сумарна потужність яких становить мільйон тонн на рік. Завдяки розширенню виробництва
рідких комплексних добрив ми
спроможні перекрити потреби
України в КАС на 100 відсотків.
Я вважаю, що це одна із вагомих перемог нашого колективу.
У своїй роботі ми завжди
керувалися потребами наших
споживачів та кон’юнктурою
ринку. Продовжували виробляти продукцію, яка має по-

Голова Правління ПАТ «АЗОТ» Віталій Леонідович Скляров
пит. Паралельно впроваджували
організаційно-технічні
заходи, які сприяли швидкому
реагуванню на запит споживачів і давали можливість переорієнтовуватися щодо обсягів
виробітку добрив, їх пакування
і доставки.
Цього року ми продовжували роботи з реконструкції гранбашти №1 цеху М-9. Увесь
комплекс робіт планується завершити в 2020 році. Це дасть
можливість відновити проектне навантаження цеху й забезпечити стабільне виробництво
як гранульованої продукції, так
і плаву селітри для КАС. Значний обсяг робіт було виконано
під час капітального ремонту
агрегату №2 цеху з виробництва
аміаку А-3. Зокрема, було замінено два каталізатори, що
дозволило забезпечити оптимальні умови роботи агрегату
підготовки синтез-газу №2,
зменшити витрати сировини, а
також збільшити терміни роботи обладнання.
На підприємстві завершено
програму з будівництва фасувальних ліній, що дозволить
пакувати весь вироблений карбамід у біг-беги (700 кг) і мішки

(50 кг) та забезпечити споживачів добривами в зручній для
них упаковці.
Ще один проект, який ми
реалізували – завершення
монтажних робіт установки
дрібного фасування карбаміду в мішки по 50 кг. Завдяки
проведеним організаційно-технічним заходам «Азот» має на
сьогодні можливість, у разі потреби, пакувати весь вироблений
карбамід у біг-беги та мішки. Це
далеко не весь комплекс заходів, які були впровадженні у
нинішньому році.
На наступний рік у нас амбітні плани. Плануємо наростити обсяги виробництва продукції, зокрема, аміаку до 832
тисяч тонн, карбаміду до 732
тисяч тонн, аміачної селітри
– до мільйона тонн, КАС – до
629 тисяч тонн. Проведемо два
капітальних ремонти: із заміни
конденсатора високого тиску
в цехах М-6 і М-2 з виробництва карбаміду. Демонтуємо
конденсатор високого тиску в
цеху М-6 і перемістимо його в
цех М-2, а новий апарат, привезений із Сєверодонецького
ПрАТ «Азот», за розпорядженням керівництва Group DF,

встановимо в цеху М-6. Роботи проведемо у травні-червні.
Простій цехів на капітальний
ремонт під час цих операцій
буде тривати щонайменше 45
діб. У планах – завершення
реконструкції гранбашти в
цеху М-9, впровадження інвестиційного заходу в цеху
А-3 з окупністю чотирьох місяців роботи. Йдеться про
монтаж котла і використання
вторинного пару, який іде для
внутрішніх потреб і для потреб виробництва карбаміду
(М-2, М-6). На наступний рік
ми також планували масштабний капремонт цеху А-5,
на який необхідно витратити
близько 300 мільйонів гривень.
На жаль, через дефіцит коштів
реалізувати його не вдається. А
ще підходять терміни виплати
кредитів, продовження погашення боргів попередніх років.
Тобто, для виконання всіх планів і зобов’язань за платежами,
необхідні колосальні фінансові
вливання. Тому все залежатиме
від того, як ми будемо працювати і заробляти кошти, в який
спосіб і як швидко ми зможемо
оптимізувати витрати на одиницю виробленої продукції.
Саме ці складові є зараз для нас
визначальними. Але, маючи
такий чудовий і працездатний
колектив, я впевнений, багато
з усього цього нам під силу вирішити. Я дякую кожному з вас,
дорогі виробничники, за працю,
розуміння і підтримку. Давайте
залишатися оптимістами, адже
кожен рік приносить нам нелегкі
випробування і ми, згуртувавшись, долаємо труднощі. Я переконаний, що і у Новому 2020
році ми вистоїмо! Тож, вітаю вас
з Новим роком і різдвяними святами! Нехай він принесе у кожну
родину мир, благополуччя і достаток.
Євдокія Мацокіна
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виробництво

Напередодні Нового року
в цеху М-5 завершують
капітальний ремонт
Капітальний ремонт контактного апарата агрегату 7/2 завершується у другому відділенні цеху з виробництва слабкої азотної кислоти М-5. Ці надважливі у технологічному процесі апарати працюють при високих температурах, тому
періодично потребують капітального ремонту.
– Востаннє аналогічний ремонт ми проводили ще в 2013
році. Це дуже надійне обладнання, розраховане на тривалу роботу при температурі 900
градусів, але з часом металеві
деталі деформуються, захисне
покриття всередині зношується і потребує заміни, – розповідає начальник цеху М-5 Владислав Літошенко. – Ремонт
апарата проводили в ЦКР: замінили деякі деталі, відновили
геометрію корпусу. Нині працівники цеху антикорозійних
сполук і покриттів разом з працівниками нашого цеху проводять його футерування спеціальною теплотривкою цеглою.
Цей важливий для цеху ремонт планують повністю завершити до Нового року, зробивши собі виробничий подарунок.
Вже з початку року можна буде
включити в роботу агрегат 7/2

та зупинити на плановий ремонт агрегат 6/2. Такий процес
почергової ревізії, оновлення
та ремонту агрегатів у М-5 відбувається постійно, завдяки
чому забезпечується стабільна
робота цеху.
Цього року також розпочато модернізацію системи керування технологічним процесом
відділення №1. Тут буде встановлено сучасну розподілену
автоматизовану систему керування. На сьогодні вже повністю демонтовано старе обладнання, завершується ремонт
приміщень ЦПУ та контролерної, встановлено розподільчі
шафи.
Підбиваючи підсумки 2019
року Владислав Літошенко зазначив, що він був кращим, ніж
два попередніх. Вдалося багато
зробити, виконувати виробничі
плани.

Працівники цеху М-5: І.Кухоль, А.Проценко, М.Королькова,
С.Яковенко та цеху АСіП: О.Глизь і О.Ярмоленко
– Дуже важливою для роботи цеху є модернізація системи керування у відділення№1.
Сподіваємося, що в наступному році ми її завершимо, – зауважив Владислав Літошенко.

А колегам-азотівцям побажав, щоб наступний рік був ще
кращим, щоб виконувались виробничі плани і, головне, – щоб
«Азот» працював стабільно.
Наталія Бакалова

Успішних перспектив
у наступному році

2019 рік для всього колективу цеху А-3 був і напруженим, і, водночас, цікавим. Зусилля колективу нашого цеху, за підтримки ремонтних цехів і фахівців підприємства були
спрямовані на здешевлення виробництва аміаку за рахунок зменшення енерговитрат,
розхідних матеріалів та утилізації відходів. Зробити вдалося немало.

Цього року було проведено капітальні ремонти
на обох агрегатах цеху. Серед важливих робіт – заміна
двох каталізаторів на стадіях
конверсії метану та очистки
конвертованого газу на агрегаті №2 та ревізія і ремонт
внутрішнього облаштування
деяких апаратів, в тому числі
проведено роботи по заміні
теплоізоляційного шару футерування трійника та опорної решітки під каталізатор

на стадії конверсії метану.
Проведення цих заходів забезпечило оптимальні умови
роботи агрегату підготовки
синтез-газу №2, що в кінцевому підсумку призводить до
підвищення продуктивності
обладнання та збільшення терміну його експлуатації.
На сьогодні розпочато роботи по не менш значимому інвестиційному заходу з монтажу
пароперегрівача в складі схеми
утилізації тепла конвертованого

газу на агрегаті синтез-газу №1.
Вже проведено облаштування
фундаменту та встановлено на
нього сам апарат. Остаточно
роботи заплановано завершити
у 2020 році. Це дасть змогу забезпечити підігрів пари, що
виробляється агрегатом перед
видачею в мережу споживачам, що дозволить знизити її
втрати при транспортуванні.
Віктор Погорілий,
начальник цеху А-3

ǥǴǼǺ ǮȑǾǬȊ ǿǮǱǽȈ
ǶǺǷǱǶǾǴǮ ȂǱȁǿ ǌ-3
ǾǬ ǾǼǿǰǺǮȑ ǶǺǷǱǶǾǴǮǴ
ǮǽȈǺǯǺ ǻȑǰǻǼǴȏǸǽǾǮǬ ǳ
ǙǺǮǴǸ ǼǺǶǺǸ ǾǬ ǜȑǳǰǮǺǸ
ǡǼǴǽǾǺǮǴǸ!
ǙǱȁǬǵ 2020-ǵ ǼȑǶ ǻǼǺǵǰǱ
ǻȑǰ ǳǹǬǶǺǸ ǹǺǮǴȁ ǿǽǻȑȄǹǴȁ
ǻǱǼǽǻǱǶǾǴǮ. ǥǬǽǾǴ ǮǬǸ!
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КАЛЕЙДОСКОП
значимих подій 2019 року
2019 рік вже сьогодні завершує свій календарний літопис. Але в його історії назавжди
залишаться події, які мали значиме місце в житті всього колективу Черкаського «Азоту».
Коротко згадаймо про них.
У ЦЕХУ М-2 ПОЧАЛИ
ПАКУВАТИ ПРОДУКЦІЮ
В МІШКИ
Це досить зручна форма
упаковки, особливо для фермерів та ведення особистого
господарства. На сьогодні колектив цеху може запропонувати споживачам відразу три
варіанти відвантаження карбаміду: насипом у хопери, бігбеги по 700 кг та мішки по 50
кг. Останній вид упаковки був
освоєний навесні 2019 року.
У ЦЕХУ М-9 РОЗПОЧАТО
РЕКОНСТРУКЦІЮ
ГРАНБАШТИ
Чималий обсяг робіт з капремонту гранбашти агрегата
№1 у цеху з виробітку аміачної
селітри вже виконаний. Однак
сучасного вигляду вона набуде у 2020 році. Реконструкція
дозволить продовжити термін
експлуатації гранбашти й забезпечити виробництво як
гранульованої продукції, так і
плаву селітри, необхідного для
виробництва карбамідо-аміачної суміші (КАС).

ВИРОБНИЧІ ЮВІЛЕЇ
У 2019 році більше десятка структурних підрозділів ПАТ
«АЗОТ» відзначили ювілеї трудової діяльності. У їх числі цехи
К-3, А-5, автотранспортний, електропостачання, ремонтнобудівельний, колективи центральної лабораторії, ВГРЗ, ПКВ,
відділу технічного нагляду, КГХ та інші.
ХІМІКИ ПЕРЕМОГЛИ
В ОБЛАСНІЙ СПАРТАКІАДІ
ПРОФСПІЛОК
Збірну команду працівників
хімічної та нафтохімічної галузей промисловості здебільшого
представляли спортсмени ПАТ
«АЗОТ», які й забезпечили їй
почесне перше місце. Це вже
третя перемога поспіль хіміків
у форумі обласного рівня.
ПАТ «АЗОТ» ЗАБЕЗПЕЧУЄ
ПРАЦІВНИКІВ ВОДОЮ
ВЛАСНОГО РОЗЛИВУ
На базі їдальні №4 КГХ у
листопаді запрацювала установка розливу питної води.
Режим її роботи програмно коригується і залежить від потреб
виробничників. Ця інформація
зібрала найбільше позитивних
відгуків у соціальних мережах.

ЧЕРКАСЬКИЙ «АЗОТ» ЗБІЛЬШИВ ВИРОБІТОК
КАРБАМІДО-АМІАЧНОЇ СУМІШІ
Впровадження ряду запланованих технічних заходів дало
можливість збільшити виробіток карбамідо-аміачної суміші
до 3 тисяч тонн на добу. На сьогодні цей вид продукції користується підвищеним попитом аграріїв і відвантажується
споживачам в усі регіони України. Одним із важливих заходів
є монтаж резервного трубопроводу, по якому проходитиме
плав карбаміду і який, у разі необхідності, буде задіяно у виробництві КАС.

ЗУПИНКИ ГРОМАДСЬКОГО
ТРАНСПОРТУ ДЛЯ МІСТА
Чотири зупинки громадського транспорту з’явилися в
місті завдяки підприємству. Їх
виготовлення та встановлення
– частина соціальних проектів,
які реалізуються в Черкасах
завдяки злагодженій праці фахівців структурних підрозділів
підприємства.
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соціальна сфера

Черкаський «Азот» пройшов
ресертифікаційний аудит
Цього року органом з сертификації «CERT International» було проведено ресертифікаційний аудит СУОП та СМНС підсистем Інтегрованої системи менеджменту (ІСМ) Черкаського ПАТ «АЗОТ» на відповідність вимогам міжнародних стандартів ISO 14001:2015,
OHSAS 18001:2007.
У ході аудиту було перевірено такі структурні підрозділи:
виробничий відділ, технічний
відділ, відділи головного механіка, інтегрованої системи
менеджменту, вхідного контролю, відділ кадрів, навчальний центр, центральну
лабораторію товариства, централізований відділ вхідного контролю; цехи А-5, М-2,
М-9, капітальних ремонтів,
КВПіА, складського господарства.
Перевірено також
ефективність коригувальних
дій, вжитих за наслідками попереднього аудиту.
Виходячи з отриманих результатів аналізу документації
і оцінки системи менеджменту
в ході перевірки, група аудиту
невідповідностей не виявила та
було встановлено відповідність
СУОП та СМНС товариства
вимогам міжнародних стандартів ISO 14001:2015, OHSAS
18001:2007.
ПАТ «АЗОТ» одержало
сертифікати відповідності ви-

Сертифікат відповідності системи екологічного менеджменту міжнародному стандарту ISO 14001 – це свідчення
не тільки високої відповідальності компанії щодо екологічної діяльності, але і її здатності відповідати найсуворішим
вимогам до екологічної політики сучасного підприємства.
Найбільша користь від застосування OHSAS 18001 полягає в збереженні життя і здоров’я співробітників, а також
в демонстрації своїх можливостей управління ризиками
іншим зацікавленим сторонам.
могам міжнародних стандар- фікаційного та Акредитаційтів ISO 14001:2015, OHSAS ного знаків.
18001:2007 та право на викоКрістіна Здоровець,
ристання відповідних Сертиначальник відділу ІСМ

Милосердя – джерело добра
За 2019 рік, що підходить до кінця, пройшло чимало різного роду благочинних акцій,
спрямованих на допомогу одиноким людям, багатодітним родинам, інвалідам, хворим
дітям. Головну місію в цьому виконує обласний фонд милосердя і здоров’я, яким керує
Лариса Лисенко.
У її благодійній справі завжди надають матеріальну підтримку небайдужі люди. Й особливо активні у цьому азотівці,
які приносять до фонду одяг,
взуття, іграшки тощо.
– Акція, яка пройшла у
грудні, була приурочена до
Міжнародного дня інваліда.
Разом із волонтерами нам вдалося обслужити понад 70 осіб,
90 відсотків з яких колишні
працівники «Азоту». Цього разу
вони отримали від фонду різні
набори, які стали для них відчутною підмогою у господарстві. І я щиро вдячна усім спів-

чутливим людям, небайдужим
до чужих проблем. Особливо
завдячую своїм постійним волонтерам – Ніні Агаповій, Надії Бойко, Володимиру Тищенку, Надії Радько, Юрію та Ганні
Воробйовим. Цього разу родина Воробйових передала фонду
30 кг макаронів, – розповідає
Лариса Іванівна, серце якої вже
понад 30 років сповнене надзвичайною турботою до усіх
немічних. Найвищою нагородою її повсякденної діяльності
є слова щирої вдячності тих
людей, чиї серця обігріваються
теплом та увагою.

А нещодавно акцією милосердя були охоплені пацієнти
онко- і тубдиспансерів, для яких
фонд виступив у ролі Святого
Миколая й передав для 90 дітей
солодкі миколайчики.
– Вітаю вас, дорогі мої
азотівці, з 2020 роком та Різдвом Христовим. Безмежних
вам життєвих благ, здоров’я,
миру, щоденних успіхів зичу
від душі. Хай кожен день буде
для вас щедрим на Боже благословення, – зазначила Лариса
Лисенко.
Ніна Гошуренко

Партнерство

Допомога
ОСББ міста
Угоду
про
соціальне
партнерство віднедавна можуть укладати об’єднання
власників
багатоквартирних будинків (ОСББ) з ВО
«Черкащани» та підприємствами-партнерами:
ПАТ
«АЗОТ», ПП «Надія» і ТОВ
«Маклаут-Сервіс».
Як розповіли у раді міської організації Всеукраїнського об’єднання «Черкащани», до депутатів часто
звертаються представники
ОСББ, що розташовані на
їхніх округах з проханням
допомогти у вирішенні
проблем благоустрою та
покращення умов проживання мешканців будинків.
Проаналізувавши
такі
звернення, було прийнято
рішення щодо партнерства
цієї політичної сили та соціально відповідальних підприємств міста з ОСББ.
Першим угоду про соціальне партнерство підписав
Олександр Докучаєв – голова ОСББ Героїв Дніпра, 81.
Мешканці цього будинку
вже встигли відчути на собі
переваги такого співробітництва. Тут було оперативно усунуто проблему, що
турбувала їх багато років
поспіль, – аварійний стан
міжквартальних проїздів та
подвір’я. Асфальтне покриття відремонтоване силами
партнерів.
Також одними з перших
угоду про соціальне партнерство уклали ОСББ Припортова, 22 і Гагаріна, 33. Щодня все більше об’єднань
громадян долучаються до
цієї ініціативи, адже до
співпраці запрошуються всі
без винятку ОСББ Черкас.
На сьогодні угоду вже
підписали більше двадцяти
об’єднань громадян.
Наталія Бакалова
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Навчальному центру
КІВ
ПАТ «АЗОТ» – 55 РОК
Протягом 55 років на Черкаському «Азоті» здійснюється професійно-технічне навчання: підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників товариства, оскільки для успішної
роботи підприємства важливу роль відіграють кадри.

Щорічно проводиться навчання посадових осіб та фахівців з питань охорони праці, виконуються заходи щодо
формування кадрового резерву,
організовуються практичні заняття та екскурсії для студентів вищих та професійно-технічних навчальних закладів.
Функціонує
навчально-виробнича база: навчальні майстерні, ділянки, окремі робочі
місця, тренажери, навчальні
приміщення (лабораторії, класи, кабінети), виділені для навчання і оснащені необхідним
обладнанням, інвентарем, технічними засобами навчання та
навчально-наочними посібниками, що підтверджується наявною ліцензією на здійснення
освітніх послуг в товаристві.
А розпочалася підготовка
кадрів на Черкаському хімічному
комбінаті у березні 1964 року з
призначенням Івана Юхимовича Осейка старшим інженером
з підготовки кадрів виробничотехнічного відділу. З 1 липня
1966 року продовжувачем розвитку організації проведення

Колектив навчального центру: Валентина Ковальська, Олена
Винник, Ігор Негробов, Тетяна Тарасова та Людмила Лук’яненко
навчання на виробництві стала
інженер з підготовки кадрів
управлінського персоналу заводу, а з 1 березня 1968 року –
керівник групи підготовки кадрів
Тамара Григорівна Капранова.
У листопаді 1971 року на хімічному комбінаті було створено бюро технічного навчання,
а з 1 грудня 1975 року – відділ
технічного навчання ВО «Азот»
і першим його керівником став
Віктор Афанасійович Галіч. У

подальшому структурний підрозділ очолювали В’ячеслав
Юхимович Зак та Микола
Павлович Білобородов, під керівництвом яких успішно працювали інженери з підготовки
кадрів Марія Войшвіло, Алла
Пащенко, Емма Дзюба, Жанна Філатова, Євгенія Коржева,
Ольга Микитенко, Людмила
Заводнова, Наталія Чемерицька, Лідія Олійниченко, Неоніла Івашкевич, Тетяна Нізелко.

Згодом прийшли молоді спеціалісти: Тетяна Тарасова, Валентина Ковальська, Людмила
Лук’яненко, Ольга Приходько.
У березні 1999 року на базі
відділу технічного навчання був
створений відділ підготовки кадрів, який очолив М.П. Білобородов.
На сьогодні навчання працівників ПАТ «АЗОТ» здійснюється за рахунок товариства.
Працівники, які навчаються у
навчальних закладах I-IV рівня
акредитації (заочне навчання)
та діти працівників підприємства (денне навчання), можуть
розраховувати на часткову
оплату навчання товариством.
Нині підготовку працівників у
товаристві здійснює навчальний
центр, створений у травні 2013
року, який очолює Ігор Михайлович Негробов. Тут працюють
професійні та відповідальні
фахівці, які вкладають душу в
свою справу, роблять все можливе для того, щоб навчальний
процес невпинно вдосконалювався і модернізувався.
Наталія Бакалова

Шановні колеги!
Прийміть найщиріші вітання
з Новим роком та Різдвом Христовим!
Напередодні Нового 2020 року та Різдва Христового
хочу подякувати всьому особовому складу, ветеранам
та пенсіонерам загону за відданість обов’язку, мужню
та героїчну працю. Нехай у новому році вас наповнять
нові сили, задуми та удача! Бажаю вагомих здобутків
як в особистому, так і професійному житті.
Зичу вам і вашим родинам міцного здоров’я, благополуччя, щастя, мирного неба над головою та добра.
Дякую вам за те, що завжди використовуєте своє
вміння, високу майстерність та професіоналізм на
благо нашої спільної справи.
З Новим роком та Різдвом Христовим!
З повагою Юрій Литвин, начальник 1 ДПРЗ УДСНС України у Черкаській області

A ЗЗОТ
ОТ
Ч еркаськии

7

№8, 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ

у вирі життя

вітаємо

ЖИТТЄВИХ ЩЕДРОТ
У ПРИЙДЕШНІХ РОКАХ
АХ

Як відомо, людина починається з дитинства, з сім’ї, в якій закладаються основи світогляду. Івану Васильовичу
КОШЕЛЮКУ поталанило. Він виростав у дружній родині, вбираючи мудрість працелюбних батьків, односельців, та призвичаювався до праці й самостійності в кожній – малій і великій справі.
Після закінчення восьмирічки Іван Васильович навчався у технікумі. Потім була
серйозна армійська школа, де
ще більше відшліфовувалися
його особисті якості – зібраність, самодисципліна, мужність. А з роками, напрацьовуючи професійний досвід,
вирішив «озброїтися» необхідними знаннями і закінчив
Черкаський державний технологічний університет. Належна теоретична основа, фахова
компетентність, вимогливість
до себе дозволили йому успішно реалізовувати себе на досить відповідальних посадах,
оскільки довготривалий час він
працював в органах Держпраці
України, де докладав чимало
зусиль й у вирішенні актуальних питань з охорони праці
та промислової безпеки ПАТ

Заступник начальника ВТН Іван Васильович Кошелюк
«АЗОТ», що мало певне значення для успішної діяльності
нашого підприємства.
До ювілейної дати в житті
Івана Васильовича – заступника
начальника відділу технічного

нагляду Черкаського «Азоту»,
не могли залишитися байдужими
колеги, з якими співпрацює вже
п’ятий рік. Бо радість з кимось
поділена – це радість при-я
множена! А її якраз і хочеться

додати Івану Васильовичу на
піввіковому рубежі життя. Така
повага до нього – не випадкова. За спільною колективною
думкою він належить до людей
з багатим внутрішнім світом, з
яким завжди цікаво спілкуватися, наділений щедрим запасом
добропорядності, щирості та
відповідальності.
В особистому плані Іван
Васильович – надзвичайно
«домашня» людина, котра посправжньому цінує родинний
затишок і дорожить тихим
сімейним щастям. Тому й бажаємо Вам, шановний ювіляре,
доброго самопочуття, душевної
гармонії й усієї повноти щастя!
Нехай ще немало приємних дарунків підносить Вам доля у роках прийдешніх!
Ніна Гошуренко

Поетична «невагомість»
Жанни Євсє євої

На 209-му засіданні творчого клубу «Чашка кави. Ч» відбулася цікава зустріч з автором книги «Невагомість» Жанною
Євсєєвою, яка працює начальником дільниці оперативної служби цеху електропостачання Черкаського ПАТ «АЗОТ».

Шлях до виходу першої
поетичної збірки під назвою
«Невагомість» у Жанни Вікторівни був довгий, усвідомлений, бо її творча особистість

почала формуватися ще в далекі
шкільні роки. Саме тоді вона
відчула, якими важкими і,
водночас, солодкими бувають
творчі муки…

– Цей процес додає якихось
неймовірних душевних сил,
внутрішнього задоволення та
справжнього сенсу життя, –
зізнається авторка.

Відчувається, що вона
черпає ці почуття від мальовничої природи рідного краю,
сповнюється натхненням від
подорожей та спілкувань. А
останні її вірші пронизані великою любов’ю до дітей, які
подарували їй чудових онучат
– Кароліну і Тимофійчика. Все
це разом набуває у її поетичних словах мрійливих рис та
окраси радості і материнської
гордості. Вона дійсно пише з
особливою щирістю і ніжністю.
До речі, це друга зустріч
Жанни Вікторівни із шанувальниками її поезії в рамках
проекту «Чашка кави. Ч». І всі
учасники зібрання побажали
їй подальших творчих успіхів.
Ніна Гошуренко

У «ДРУЖБІ НАРОДІВ»
МАЛЕЧУ ВІТАВ
СВЯТИЙ МИКОЛАЙ
Красиве та яскраве свято для дітей до Дня Миколая з концертом і вітаннями пройшло 19 грудня
у ПК «Дружба народів» Черкаського «Азоту». А 29 грудня для азотівської малечі у приміщенні
Палацу відбулися новорічні ранки.

До Дня Миколая вже традиційно у
фойє маленьким учасникам свята вручили миколайчики від кондитерського
цеху комбінату громадського харчування ПАТ «АЗОТ». Тут же можна було
сфотографуватися у новорічних святкових фотозонах.
У концерті брали участь близько 300
артистів дитячих колективів «Дружби
народів»: зразковий ансамбль танцю
«Дружба», ансамбль спортивного танцю «Натхнення», шоу-балет «Каприз»,
вокальна студія «Беліссімо», а також
театральний відділ Черкаської дитячої

школи мистецтв. Цього року глядачів
радували новими номерами та красиво
оформленою сценою.
Колектив Палацу створив справжню казку для малечі і напередодні
Нового року. Протягом усього дня 29
грудня діти змогли відчути себе тими
персонажами, в костюми яких вони
одяглись та ще й отримати за це подарунок від профкому ПАТ «АЗОТ». Святкові ранки завершувала чудова вистава
«Снігова королева», яка подарувала
всім незабутні новорічні емоції.
Наталія Бакалова
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