
AAЗОТЗОТAAЗЗООТТ
ЧЧеркаськииеркаськии

№4 (1122)   вівторок,  16 липня 2019                 www.azot.ck.ua

Іван Сухарьков відкрив
азотівський дитячий майданчик

Ремонт доріг, нав-
чальних закладів, 
благоустрій дворів 
– завдяки депутату 
міськради Івану Су-
харькову мікрорайон 
«Дніпровський» змі-
нюється на краще. 

3
стор.

За спряння азо-
тівців у школах про-
водяться капітальні 
ремонти, заміна ко-
мунікацій тощо. До-
помагає «Азот» і в 
усуненні аварійних 
ситуацій.

Допомога
школам

4
стор.

«Азот» продов-
жує втілювати в міс-
ті цілий ряд важли-
вих  соціальних про-
ектів, які роблять 
життя черкащан 
більш затишним та 
комфортним.

8
стор.

ПАТ «АЗОТ  –
Черкасам

На його окрузі це вже восьмий майданчик, а загалом 
по місту встановлено понад півсотні ігрових комплек-
сів для дітей від Черкаського «Азоту». Крім того, в дво-
рах міста встановлено десятки окремих елементів та спор-
тивних тренажерів, які також виробляє підприємство. 
   Майданчики й тренажери встановлюються там, де в цьому є 
найгостріша потреба. Проводять цю роботу на своїх округах 
депутати міської ради від «Азоту» та активісти підприємства.
    Найближчим часом відкриються ще 3 ігрових комплекси від 
«Азоту» за адресами: Гоголя, 458 (за протекції депутата міської 
ради, начальника цеху ВПіПК Олександра Сандецького), Чорно-
вола, 71 (роботи курує заступник начальника виробничого відді-
лу Володимир Стецюк), Толстого, 25 (за пропозицією начальни-
ка відділу маркетингу Олександра Жмурка).

Ще один сучасний дитячий майданчик виробництва Черкась-
кого «Азоту» отримали дітлахи  мікрорайону «Дніпровський», яким 
опікується директор департаменту з якості ПАТ «АЗОТ», депутат 
Черкаської міської ради та кандидат у депутати до Верховної 
Ради Іван Сухарьков.  

Детальніше на 2 стор.

Благоустрій
міста

Читайте в номері
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Вітаємо Івана Сухарькова 
ІЗ ЗОЛОТОМ І СРІБЛОМ 
МІЖНАРОДНОЇ РЕГАТИ

– Випуск ігрового та спор-
тивного обладнання «Азот» 
розпочав у квітні 2013 року. 
На той час в цьому була гостра 
потреба – в дворах будинків 
практично не залишилося та-
кого обладнання. Особливо це 
було актуально для мікрора-
йону «Дніпровський». Ті май-
данчики, які ми встановили за 
останні роки, не справляються 
з навантаженням, тому будемо 
продовжувати цю роботу, – за-
значив Іван Сухарьков.

Прямо на відкритті май-
данчика до депутата підійшли 
жителі будинків Пацаєва 16, 20 
і попросили встановити такий 
ігровий комплекс на їхньому 
подвір’ї. З таким же прохан-
ням звернулася і група дітей, 
які проживають в самому кінці 
вулиці Пацаєва, де раніше був 
радгосп «Черкаський».

Майданчики виробництва 
ПАТ «АЗОТ» – не лише яскраві, 
багатофункціональні, а й надій-
ні та безпечні. Вони отримали 
санітарно-епідеміологічні вис-
новки МОЗ України, які під-
тверджують безпечність кон-
струкцій під час їх експлуатації.

Нещодавно було відкрито 
ігровий комплекс за адресами 
Шевченка 470, 472 та 474, на 
черзі відкриття ще 3 майдан-
чиків. Також окремі елементи 
дитячих майданчиків – гой-
далки, качалки-балансири, 
пісочниці, каруселі та лавоч-
ки – планується встановити за 
адресами: Різдвяна, 69, Гоголя, 
436 (Олександр Сандецький) та 
Припортова, 9 (депутат міської 
ради, головний електрик ПАТ 
«АЗОТ» Ігор Кривошеєв). 

Наталія Бакалова,
фото автора

Колектив ПАТ «АЗОТ» вітає черкаську команду, яка виборола дві золотих і одну срібну медалі на Міжнародних змаган-
нях з академічного веслування Masters Sprint Regatta 2019, що проходили в останні дні червня у місті Тракай (Литва). У 
змаганнях взяли участь представники із 17 країн світу. Серед черкаських спортсменів, які виступали в парній четвірці  у 
трьох категоріях та боролися за перемогу, був Іван Сухарьков, директор департаменту з якості ПАТ «АЗОТ».

Справжнім святом для жителів мікрорайону «Дніпровський» стало відкриття ще одного дитячого ігрового комплексу 
виробництва Черкаського «Азоту» біля будинків за адресами Гетьмана Сагайдачного 241, 243, яке відбулося 10 липня.

Понад півсотні повноцінних ігрових 
комплексів встановив «Азот» у місті

За словами президента об-
ласної Федерації з академічного 
веслування Івана Сухарькова, 
перемога черкаських ветера-
нів-веслувальників, у складі 
Володимира Трофименка, Сергія 
Максименка, Михайла Ткачен-
ка, Олександра Гречка і його 
самого, не була випадковою. 
Черкаські спортсмени протя-
гом багатьох років тренуються 
на базі і неодноразово ставали 
переможцями всеукраїнських 
та міжнародних змагань.  Тепер 
уже – двічі чемпіони світу. 

Іван Сухарьков пригадує, 
коли у 1998 році прийшов на 

базу дитячої спортивної школи  
веслувальників, то був враже-
ний станом, у якому перебува-
ло її матеріальне оснащення. 
Човни потребували реставрації, 
приміщення – ремонту. Свої-
ми силами частково відновили 
човни та зробили ремонт. На 
власному прикладі, здобуваючи 
перемоги, показували переваги 
веслування молодим початків-
цям. Якщо на початку знайом-
ства з вихованцями бази їх було 
лише 15 осіб, то зараз  займа-
ються майже 100 хлопців і дівчат. 

– На моє глибоке пере-
конання, місто, що стоїть на 

березі Дніпра, не може ігно-
рувати  природні можливості 
розвитку академічного веслу-
вання. Окрім того, що молодь 
буде фізично загартована, вона 
приноситиме перемоги і славу  
місту, області, Україні, – роз-
повідає Іван Сухарьков.

Разом із однодумцями – 
депутатами міської ради Іван 
Сухарьков сприяв виділенню 
з бюджету коштів на будівни-
цтво суперсучасної веслуваль-
ної бази на Дніпрі, аналогів 
якої немає в Європі.

Євдокія Мацокіна

Відкриття чергового майданчика перетворилося на 
дружню розмову жителів мікрорайону зі своїм депутатом 
міської ради та кандидатом у народні депутати, директо-
ром департаменту з якості ПАТ «АЗОТ» Іваном Сухарько-
вим, який за майже шість років роботи на окрузі з багать-
ма своїми виборцями знайомий особисто. 
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Величезні ями на дорогах, розбиті міжквартальні проїзди, відсутність дитячих майданчиків, підтоплення, хащі та 
звалища сміття… таким був ще кілька років тому округ №37, що в мікрорайоні Черкас «Дніпровський», по якому балоту-
вався директор департаменту з якості ПАТ «АЗОТ», депутат міської ради та кандидат в народні депутати Іван Сухарьков.  

Мікрорайон «Дніпровський» 
змінюється на краще

Через величезні ями на ву-
лицях Симиренківська і Геть-
мана Сагайдачного періодич-
но бастували транспортники 

і відмовлялися випускати на 
цей маршрут машини. Одного 
разу в ямі застряг тролейбус, 
а легковий автомобіль тріснув 
навпіл.

– Ми були ніби відрізані 
від всього світу, а жителі рад-
госпу «Черкаський» змушені 
були діставатися додому ще й 
в повній темноті, оскільки цей 
відрізок вулиці Пацаєва взагалі 
не освітлювався. Біля магазину 
«Економія» навіть після неве-
ликого дощу починався потоп,   
– розповідає громадський ак-
тивіст мікрорайону Клавдія Бє-
лоблодська. – Іван Сухарьков 
розпочав благоустрій нашого 
району відразу як «Азот» взяв 
шефство над нашою школою 
№13 і його призначили курато-
ром. Вже тоді було виділено ко-
шти на ремонт школи, почали 
проводитися суботники. Але, 
звичайно, основна робота по-
чалася після того, як ми обрали 
його депутатом міської ради.

Під керівництвом і за спри-
яння Івана Сухарькова, субот-
ники в районі стали звичайною 
справою. Спочатку розчисти-
ли хащі біля школи по вулиці 
Гетьмана Сагайдачного, піс-
ля чого взялися за величезне 
стихійне сміттєзвалище біля 
магазину «Універсам» (вул. Па-
цаєва, 8). Звідси було вивезено 
8 камазів сміття, яке накопичу-
валося роками.

– Наш район почав зміню-
ватися просто на очах: вста-

новлювали дитячі майданчи-
ки, парканчики, перила біля 
під’їздів для зручності літніх 
людей. І найголовніше – ми 
нарешті маємо дороги і нор-
мальне транспортне сполучен-
ня. Відремонтовано відрізки 
вулиць Симиренківської, Нар-
бутівської, Подолинського, 
Гетьмана Сагайдачного. Ас-
фальтуються навіть міжквар-
тальні проїзди, – наголошує 
активістка району Катерина 
Марченко.

Ще однією хорошою тради-
цією, яку започаткував у районі 
Іван Сухарьков, стало масо-
ве святкування Масниці, Дня 
Пам’яті та примирення, орга-
нізація осінньої ярмарки «Дари 
осені». Такі заходи проходять з 
варениками, кашею, пиріжка-
ми, перевдяганнями та пісня-
ми. Вони згуртовують людей та 

дають відчуття однієї громади, 
яка може і на святі погуляти, й 
суботник провести, й вирішити 
будь-яку проблему.

 Не забувають тут про мало-
забезпечених, багатодітних, літ-
ніх одиноких людей та людей з 
особливими потребами. Восени 
вони обов’язково отримують 
пакети з овочами, а з депутат-
ського фонду, в разі потреби, 
надається допомога на ліку-
вання, операції тощо. 

– Наш район розквітає і ми 
сподіваємося, що так буде й 
надалі та всіма силами допо-
магатимемо в цьому Івану Ва-
сильовичу, бо розуміємо, що це 
наша спільна справа і спільни-
ми зусиллями можна досягти 
більшого результату,  – підсу-
мувала Клавдія Бєлоблодська.

Наталія Бакалова

Депутат Черкаської міськ-
ради Іван Сухарьков закликав 
своїх колег-депутатів сприя-
ти прискоренню реалізації в 
Черкасах проекту «Безпечне 
місто», що передбачає вста-
новлення на вулицях камер 
спостереження.

Про це він сказав у сво-
єму виступі на сесії міської 
ради. 

– Ми всі пам’ятаємо 
вбивство Вадима Комаро-
ва, трощення автомобілів, 
інші злочини... В Україні 
стають частими випадки ви-
крадення і вбивства дітей. Я 
прошу депутатський корпус 
об’єднатися й сприяти тому, 
щоб камери відеоспосте-
реження було встановлено 
якомога швидше, – закли-
кав Іван Сухарьков.

За словами депутата, деякі 
підприємці готові встанови-
ти камери безкоштовно. На-
томість кошти, закладені в 
бюджет, можна було б ви-
тратити на моніторинговий 
центр і сервісне сховище, 
а також підключити до них 
уже наявні камери, які є у за-
кладах освіти та на вулицях 
міста.

Іван Сухарьков також за-
певнив, що він та його колеги 
по фракції ВО «Черкащани» 
зроблять все можливе аби 
пришвидшити реалізацію цьо-
го проекту, адже кожен день 
зволікання може вартувати 
комусь життя.

Власн. інформ.

Актуально

Черкащанам 
потрібне 

безпечне місто
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Дитячі навчальні заклади
отримують сучасне оснащення

Торік у дитячому садочку №81 «Незабудка» було капітально відремонтовано харчо-
блок, а цього літа розпочато капітальний ремонт пральні. Кошти на ці потреби закладено 
до міського бюджету за поданням депутата Черкаської міської ради від ВО «Черкащани» 
Григорія Кузьменка.

Як розповіла директор са-
дочка Любов Надоложко, під 
час ремонту харчоблоку було 
замінено всі інженерні мережі: 
кондиціювання, водопровід, ка-
налізацію, електропроводку, ви-

тяжні короби. Відтепер їжа для 
дітей готується в приміщенні, 
яке відповідає всім санітарно-
гігієнічним та естетичним нор-
мам. Осучаснений харчоблок 
садочка його працівники вклю-

Саме така допомога зна-
добилася школі №5, коли ви-
йшли з ладу системи тепло- і 
водопостачання. Посеред  
зими школа могла залиши-
тися без води та опалення. 
Як розповіла директор школи 
Олена Саєнко, із цією проб-
лемою вони не в змозі були 
справитися самі, а тому, як 
завжди, звернулися за допомо-
гою до свого куратора від «Азо-
ту», начальника цеху водопоста-
чання і промислової каналізації 
підприємства, депутата міської 
ради Олександра Сандецького.

Складність проведення 
робіт обумовлювалася зи-
мовим періодом та необхід-
ністю провести їх у якомога 
коротші терміни, щоб не пе-
реривати навчальний процес. 

Був проведений цілий комплекс 
ремонтних робіт системи опа-
лення та водопостачання, замі-
нено електропроводку, зроблено 
все для того, щоб навчальний 
процес був комфортним.

– Увесь педагогічний ко-
лектив, учні та батьки щиро дя-
кують Олександру Борисовичу 
Сандецькому та працівникам 
ПАТ «АЗОТ» за допомогу у ви-
рішенні такої гострої пробле-
ми. І взагалі за ту підтримку, 
яку нам надає «Азот». Адже за 
останні роки для школи зроб-
лено дуже багато, – наголоси-
ла Олена Саєнко та висловила 
сподівання, що зв’язок між хі-
міками й освітянами сприяти-
ме подальшому розвитку нав-
чальних закладів Черкас.

Євдокія Мацокіна

чили в проект, підготовлений 
на конкурс з охорони праці, 
з яким отримали перемогу на 
місцевому та обласному рівні й 
зараз чекають результатів всеу-
країнського етапу конкурсу.

Багато робиться цього року 
й для ЗОШ №12. Як розповів 
Григорій Кузьменко, з бюджету 
міста було виділено 600 тис грн 
на ремонт даху в спортзалі та 
самого приміщення. Ще 1 млн 
200 тис грн буде спрямовано на 
повну заміну водопроводу та 
каналізації. Торік під підлогою 
шкільної їдальні прорвало во-
допровід. Тоді було ліквідова-
но наслідки пориву, зроблено 
аварійний ремонт, проведено 
дезінфекцію. Труби виявилися 
вкрай зношеними, тому було 
вирішено повністю їх заміни-
ти. Крім того, на кожному по-

версі школи цього року буде 
відремонтовано по одному 
санвузлу.

Також за сприяння Григорія 
Кузьменка школа №12 стала 
єдиною в місті, яка має сучасну 
автоматичну систему сигналіза-
ції та пожежогасіння, підключе-
ну до центрального диспетчер-
ського пункту ДСНС.

Наталія Бакалова

ПАТ «АЗОТ» допомагає 10 школам Черкас в рамках укладеної шефської угоди, що дає змогу освітнім закладам ви-
рішувати багато поточних питань і терміново усувати неполадки, коли вони виникають.

«Азот» нерідко стає «швидкою 
допомогою» для підшефних шкіл

Складні роботи на об’єктах можуть виконати лише спе-
ціалісти, які добре володіють навичками ремонтів мереж 
водо- і теплопостачання. Саме такі працівники є у цеху, 
який очолює Олександр Сандецький (на фото зліва).
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Разом з депутатами про 
благоустрій міста дбають 
громадські активісти 

За роки роботи в місті та шефства над школами, на підприємстві сформувався цілий актив небайдужих працівників, 
які можуть і хочуть трудитися на благо черкащан, тісно співпрацюючи при цьому з діючими депутатами-азотівцями.

Так, працівник «Азоту» Ва-
лерій Горохівський тісно спів-
працює з Максимом Скориком 
– депутатом міської ради двох 
скликань, який нещодавно по-
чав працювати заступником 
міського голови Черкас та склав 
свої депутатські повноваження. 
Валерій Горохівський тривалий 
час працював помічником де-
путата, тож в курсі всіх справ, 
що робилися чи повинні ро-
битися на округах №30 і №31 
(охоплює частину мікрорайо-
нів «Дніпровський» та «Крива-
ліївський»). І, звичайно, разом 
з Максимом Скориком курує 
підшефну ПАТ «АЗОТ» школу 
№22.

– Ми його називаємо по-
чесним шефом і другом нашої 
школи. Валерій Андрійович не 
лише не забуває про всі про-
хання, які ми йому озвучуємо, 
а навіть знає коли в кого день 
народження. Це дійсно людина 
слова. Якщо він пообіцяв ви-
рішити якесь питання, можна 
вважати, що воно вирішене, – 
розповідає директор ЗОШ №22 
Руслан Ткалич. 

Руслан Володимирович зі-
знається, що був найщасливі-
шим директором, коли його 
школа потрапила в число 10-ти, 
з якими у 2013 році Черкаський 
«Азот» підписав шефські угоди. 

Адже школам елементарно не-
має куди звертатися в разі ви-
никнення аварійних ситуацій 
чи непередбачуваних обставин. 
І коштів на це не виділялось. 
Доводилося платити мало не 
зі своєї кишені. Тепер підшеф-
ні школи можуть звертатися 
до «Азоту» з будь-яких госпо-
дарчих питань: вивіз листя чи 
сміття, ліквідація поривів, про-
ведення благоустрою на тери-
торії, поточні ремонти тощо. До 
того ж, саме за ініціативи фракції 
ВО «Черкащани» у міській раді, 
навчальним закладам почали ви-
діляти із бюджету кошти на по-
точне утримання – дрібні ремон-
ти, миючі засоби тощо.

За підтримки кураторів, 
цього літа в школі буде прове-
дено гідравлічні випробування 
та промивка системи опален-
ня, що не робилося вже 10 ро-
ків, а також перевірка ізоляції 
електропроводки та блискав-
козахисту. За бюджетні кошти 
повністю завершать заміну ві-
кон у всій школі та встановлять 
9 нових дверей. На ці потреби 
у бюджеті закладено 1 млн грн. 
Цього року також заплановано 
ремонт трьох санвузлів. 

Не  забувають активісти ра-
йону і про дозвілля дітей. Днями 
біля будинків по вул. Чорновола 
71, 73 буде відкрито сучасний 
ігровий комплекс виробництва 
ПАТ «АЗОТ». 

Ще один активний та небай-
дужий азотівець, куратор ЗОШ 
№21 Олександр Жмурко спів-
працює з депутатом міської ради 
Ігорем Кривошеєвим та голо-
вою фракції ВО «Черкащани» 
у міській раді Іваном Сухарько-
вим. 

Задля привабливого ви-
гляду дворів, впорядкування 
прибудинкових територій, 
поліпшення якості та умов 
життя мешканців будинків по 
вулицях Нижня Горова, 70, 
Волкова, 1, Нижня Горова 7, 9, 
11, 44 та інших, Олександром 
Жмурком, спільно з депута-

тами-азотівцями, неоднора-
зово направлялися звернення 
в органи місцевого самовря-
дування та до керівників ко-
мунальних підприємств щодо 
проблем, які найбільше тур-
бують жителів. Цього року на-
решті вдалося вирішити одне з 
найважливіших питань – ре-
монт вулиць Волкова та Ниж-
ня Горова, які були у вкрай 
занедбаному стані. У травні 
цього року їх заасфальтували.

Посприяли «азотівці» й у 
вирішенні питання капіталь-
ного ремонту мощення фун-
даменту і ліквідації аварійної 
ситуації, пов’язаної з поривом 
труби подачі гарячої води в 
дошкільному закладі комбі-
нованого типу №39. Також 
працівниками підприємства 
було виконано ремонт елект-
ропроводки, вимірювання 
заземлення, заміри і повірку 
приладів блискавкозахисту 
тощо. Поблизу ЗОШ №21 по 
вул. Припортова було встанов-
лено «лежачий поліцейський». 
Незабаром у районі, яким опіку-
ється Олександр Жмурко, буде 
встановлено також дитячий 
ігровий комплекс, пісочниці та 
лавочки виробництва Черкась-
кого «Азоту».

Наталія Бакалова

Багато робиться в школі 
й завдяки залученню бюд-
жетних коштів. За ініціати-
ви Максима Скорика, 
Валерія Горохівського та 
підтримці фракції ВО «Чер-
кащани», протягом остан-
ніх трьох років проводився 
капремонт спортивної зали 
в школі №22 з повною за-
міною вікон, системи вен-
тиляції, освітлення, ремонт 
санвузлів та роздягалень. 
Вже 1 вересня відбудеться 
її офіційне відкриття.

М.Скорик та В.Горохівський у відремонтованій залі школи №22

Олександр Жмурко біля майданчика по вул. Волкова
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Мікрорайон «Митниця» 
під пильним оком азотівців

У мікрорайоні Черкас «Митниця» проживають багато працівників «Азоту», тож підприємство не може не долучатися 
до його благоустрою. Займаються цим азотівці, які мають активну громадську позицію і бажання змінювати місто на 
краще. У числі таких людей начальник економічного бюро цеху з капітальних ремонтів Олександр Панченко та майстер 
дільниці лінійних мереж цеху зв’язку ПАТ «АЗОТ» Юрій Харламов.

Вже не один рік Олександр 
Панченко – незмінний громад-
ський активіст свого рідного мі-
крорайону «Митниця». Його тут 
знають, люблять, підтримують і 
довіряють, адже він завжди від-
повідає за свої слова і вже дуже 
багато зробив для мікрорайону. 

На останніх виборах за 
Олександра Панченка, як кан-
дидата в депутати міськради, 
віддали голоси більшість жи-
телів мікрорайону. Тоді він не 
пройшов за партійною квотою 
і округ №42 залишився без сво-
го депутата. Проте Олександр 
продовжує ним опікуватися, 
співпрацюючи з фракцією ВО 
«Черкащани» в міській раді. 
Завдяки цьому до програми со-
ціально-економічного розвитку 
міста було внесено капітальні 
ремонти вулиць Героїв Дніпра 
та Припортова, заміна вікон у 
ЗОШ №33 та інші роботи.

Саме Олександр Панченко 
став ініціатором створення в ра-
йоні ОСББ. За його сприяння 
люди змогли організуватися 
у 18-ть таких об’єднань. Одне 
з них – ОСББ «Героїв Сталін-
града-22» – жителі довірили 

очолювати Олександру, адже він 
має економічну освіту, великий 
досвід роботи в цій сфері, а та-
кож відповідальність, без якої 
неможлива керівна робота на ве-
ликому виробництві. За 18 років 
роботи на «Азоті» Олександр 
Панченко пройшов шлях від 
апаратника на виробництві 
іонообмінних смол до началь-
ника економічного бюро цеху 
капітальних ремонтів, яке очо-
лює вже 12 років.  На «Азоті» 
працювали і його батьки. Ра-

зом виробничий стаж Панчен-
ків становить 88 років. 

Ще однією важливою ді-
лянкою роботи для Олександ-
ра Панченка є підшефна ПАТ 
«АЗОТ» ЗОШ №33. Він є 
куратором цієї школи від під-
приємства, а отже знає про всі 
проблеми цього навчального за-
кладу. Торік у школі працівни-
ками ремонтно-будівельного 
цеху «Азоту» було виконано 
ремонт шкільних коридорів 
3-го поверху та холу в їдаль-
ню (стяжка, фарбування стін, 
укладання лінолеуму), наре-
шті завершено поточний ре-
монт бібліотеки, яка три роки 
не працювала (перетяжка стін 
та стелі), виконано ремонт в 
шкільному музеї Симоненка, 
ремонтні та зварювальні робо-
ти системи подачі та водовід-
ведення холодної води, ремонт 
двох кабінетів. Пошито також 
спортивну форму для учнів-
ської команди школи. Допо-
могли «азотівці» впорядкувати 
й навколишні прибудинкові 
території: обрізати дерева, ви-
везти сміття, завезти пісок на 
дитячі майданчики. У дворі 
будинків на вул. Козацькій 5, 
7, Припортова 4, 6, 8, 22, 9, 13, 
Нижня Горова, 41 встановлено 
парканчики, які «Азот» виго-
товляє для міста.

За останні роки в районі 
встановлено 4 дитячих май-

данчики від ПАТ «АЗОТ» за 
адресами: Козацька 5,7, При-
портова 20,22, гімназія №31, 
Припортова 4,6,8 та один спор-
тивний майданчик у дворі бу-
динків Припортова 4,6,8. Олек-
сандр Панченко зізнається, що 
з радістю спостерігає, як змі-
нюється його мікрорайон, як 
малюки бавляться на дитячих 
майданчиках, особисто догля-
дає за встановленим «Азотом» 
ігровим і спортивним облад-
нанням та усуває дрібні непо-
ладки.

Цього року у мікрорайоні 
«Митниця» (округ №40) розпо-
чав роботу ще один громадський 
активіст від «Азоту», Юрій Хар-
ламов. Оскільки він є курато-
ром ЗОШ №4, надавав допо-
могу від «Азоту» й жителям 
мікрорайону довкола школи. 
Так, за адресою вул. Гуржіїв-
ська, 48 встановлено дитячий 
ігровий майданчик виробни-
цтва Черкаського «Азоту», у 
будинку по вул. Гоголя, 391/1 
– 5 комплектів перил для зруч-
ності людей з обмеженими 
можливостями. Кілька років 
тому у дворі будинку по Шев-
ченка, 289 було прибране вели-
чезне стихійне сміттєзвалище 
біля закинутого котловану, а 
торік неподалік від цього міс-
ця «азотівці» ліквідували зсув 
ґрунту. По вул. Нижня Горо-
ва, 2, на прохання мешкан-
ців, було обрізано дерева, а за 
адресами вул. Нижня Горова, 
4 та Гагаріна, 45 встановлено 
парканчики. 

Щороку під наглядом Юрія 
Харламова в ЗОШ №4 прово-
дяться поточні ремонти та впо-
рядкування території (обрізка 
дерев, стрижка газонів, фарбу-
вання бордюрів). У 2018 році 
в школі було встановлено ре-
шітки на вікна, виконано по-
точний ремонт даху над харчо-
блоком, вислано лінолеумом 
рекреацію на другому поверсі, 
покладено плитку та придбано 
ноутбук.

Наталія Бакалова

Відтепер Олександр Панченко та Юрій Харламов  пра-
цюватимуть поруч і зможуть зробити більше для жителів 
«Митниці». Вже зараз у них є багато планів, як на най-
ближчу перспективу, так і на наступні роки. Але про них 
наші активісти пообіцяли розповісти вже після того, як все 
буде зроблено.

Азотівці й надалі працюватимуть на благо жителів міста
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За останні роки на Черкаському ПАТ «АЗОТ» сформувалася команда активістів, які працюють над втіленням у Черка-
сах багатьох проектів та заходів різних спрямувань. І щоразу до  їх реалізації  долучається все більше і більше азотівців, 
які не стоять осторонь вирішення актуальних питань рідного міста, оскільки й самі є його мешканцями. Вони добре 
розуміють, що у часовому вимірі – людське життя, і кожна людина заслуговує, щоби її почули.

Добрі справи вимірюються
НЕ ОБІЦЯНКАМИ, А ДІЛОМ

Скажімо,  і депутатам, які 
представляють підприємство 
у міській раді, і активним азо-
тівцям є привід порадіти за ті 
зміни у місті, які відбуваються 
за їхньої участі. Зовсім свіжий 
приклад цьому – встановлення 
«Майданчика щасливого дитин-
ства» (як їх називають черкасці) 
у дворах будинків за адресами 
вулиця Шевченка, 470, 472 та 
474, що на площі 700-річчя. Тут 
з’явилися новенькі ігровий 
комплекс та 2 спортивних тре-
нажери виробництва Черкась-
кого «Азоту. А посприяв цьому 
начальник контрольно-ревізій-
ного відділу ПАТ «АЗОТ» Тарас 
Білокінь, який теж проживає в 
одному з цих будинків. Він осо-
бисто не цурався надавати до-
помогу азотівським працівни-
кам в облаштуванні відведеної 
під майданчик території. І на 
адресу керівництва та всього 
колективу товариства надійш-
ла вже не одна подяка від імені 
вдячних батьків. 

За цією доброю справою у 
перспективі й наступні. До Та-
раса Григоровича знову ж таки 

звернулися активісти ОСББ 
«700-річчя Черкас» з пропози-
цією посприяти у  встановлен-
ні поблизу дитячого майдан-
чика лавочок, щоб батьки та 
бабусі мали змогу відпочити, 
наглядаючи за дітками та ону-
ками, які бавляться неподалік. 
А ще встановити лавочки по-
просили мешканці гуртожит-
ку, що по вулиці Чигиринська, 
6. Тут проживає чимало людей 
пенсійного віку, які з рока-

ми набули немало проблем зі 
здоров’ям. І створити їм такий 
затишний куточок для спілку-
вання не завадило б, оскіль-
ки просто поспілкуватися чи 
отримати цікаву інформацію 
для них – найбільша розкіш.  І 
незабаром, як запевняє Тарас 
Білокінь, їхні прохання будуть  
виконані. Принаймні, він до-
кладе максимум зусиль.

Для заступника начальни-
ка виробничого відділу ПАТ 

«АЗОТ» Володимира Стецюка 
«рідним» районом проживання 
є «Митниця». Це порівняно 
новий мікрорайон Черкас, 
який з часу забудови постійно 
оновлюється, кращає. Але і 
тут є ще «велике поле» для ді-
яльності. Зокрема, до Володи-
мира Пилиповича нещодавно 
у приватному порядку звер-
нулися представники ОСББ 
«Калина – 55» з проханням 
облаштувати прибудинкову 
територію. І вже зараз тут три-
ває процес встановлення пар-
канчиків. А незабаром непода-
лік Гранд-маркета з’явиться ще 
один дитячий майданчик, ви-
готовленням якого  займаються 
працівники «Азоту». В цьому 
районі проживає чимало азо-
тівських родин, у яких є не 
лише діти, а вже й онуки.  Тому 
майданчики – це той простір, 
де діти активно розважаються, 
вчаться спілкуватися тощо. А 
на майданчик, який тут існує, 
незабаром буде завезений сві-
жий пісок, оскільки поперед-
ній давно застарів. 

Ніна Гошуренко

Черкаси для Тараса Білоконя та Володимира Стецюка давно стали рідним містом, а тому вони й не можуть бути бай-
дужими до його долі і всіляко бажають, щоб цим переймався кожен містянин і тоді  всім буде жити комфортно. Приємно 
буде повертатися після робочого дня у рідну оселю, а людям, які віддали своє активне життя і працю заводу, місту  – прос-
то радіти навколишньому затишку.

Володимир Стецюк долучився до вирішення нагальних проблем мікрорайону «Митниця»

Тарас Білокінь посприяв встановленню дитячого майданчика на території ОСББ «700-річчя Черкас»
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Черкаське ПАТ «АЗОТ» – одне із потужних підприємств хімічної галузі в Україні, яке всупереч склад-
ним економічним реаліям продовжує працювати та забезпечувати вітчизняних аграріїв якісними мінераль-
ними добривами. По суті, на таких підприємствах тримається економіка міста, регіону та держави в цілому.  

ПАТ «АЗОТ» – МІСТУ!

ПАТ «АЗОТ», будучи соціально від-
повідальним підприємством, узяло на 
себе додаткові зобов’язання – втілю-
вати соціальні проекти в місті: уклало  
шефську угоду з  десятьма  загальноос-
вітніми школами, закупило для черкасців 
15 нових тролейбусів, провело масштаб-
ну реконструкцію ПК «Дружба народів», 
розпочало  виготовлення  і  встановлення  
дитячих ігрових  та спортивних  май-
данчиків у дворах багатоповерхівок, на  
території шкіл і дитячих садочків тощо.  
Примножили кількість добрих справ з 
ефективним впливом на рівень життя 
в рідному місті і депутати-азотівці, які 
увійшли до фракції ВО «Черкащани» у 
міській раді. Впродовж депутатської ді-
яльності, згуртувавши свої сили, знан-ня, 
уміння і набутий досвід співпраці з гро-

мадськістю, ще задовго до того, як люди 
виявили їм довіру представляти їхні 
інтереси, вони довели, що можна вирі-
шувати найскладніші питання  містян, 
якщо є воля, принципова позиція і єд-
ність. Саме єдність дій команди азотів-
ців, була і є необхідною умовою їхньої 
спільної праці. 

– Коли потрапляєш на площу Бог-
дана Хмельницького, на якій розташо-
ваний найбільший культурний заклад 
міста та області – ПК «Дружба наро-
дів», відразу виникає відчуття перебу-
вання в європейській країні, – розпові-
дає ветеран праці ПАТ «АЗОТ» Жанна 
Гусак. – Така атмосфера, що аж подих 
перехоплює. Радію будь-яким змінам, 
які роблять місто ще кращим. І ще біль-
ше переймаюся гордістю від того, що в 

цих змінах незаперечна участь належить 
моєму «Азоту», якому віддала більше 30 
років життя. За неймовірно короткий час 
оновити Палац культури, реконструю-
вати площу, найбільший на Черкащи-
ні фонтан, – вважаю це варте подвигу. 
Тепер тут є місце, щоб облаш-товувати 
сцену для виступів творчих колективів, 
і залучати до цього щонайбільше людей, 
милуватися фонтаном, або ж просто від-
почити на лавочці, подарувавши душі на-
солоду.

Черкаси щодня змінюються на 
краще: оживають культурні заклади, 
дитячі парки; ремонтуються дороги, 
з’являються нові тролейбуси, дитячі та 
спортивні майданчики... І все це – Чер-
каський «Азот»!

Євдокія Мацокіна

Понад півсотні дитячих ігрових 
майданчиків встановлено в Черкасах

 «Азот» безкоштовно передав місту 
15 нових тролейбусів

За сприяння депутатів-азотівців в різних 
мікрорайонах міста ремонтуються дороги


