
AAЗОТЗОТAAЗЗООТТ
ЧЧеркаськииеркаськии

№5 (1123)   вівторок,  20 серпня 2019                 www.azot.ck.ua

Вітаємо з Днем незалежності!
Миру і світлої долі рідній Україні!

Нині Черкаський 
«Азот» працює на по-
вну потужність. Про 
ситуацію на ринку та 
перспективи для під-
приємства в інтерв’ю 
Голови Правління 
В.Л.Склярова.

2
стор.

У цеху з вироб-
ництва аміачної се-
літри М-9 проходить 
капітальний ремонт 
гранбашти агрега-
та №1. Наступного 
року башта набуде 
сучасного вигляду.

3
стор.

Ремонти, приби-
рання, благоустрій 
територій, придбан-
ня обладнання...
Черкаські школи 
завершують підго-
товку до нового нав-
чального року.

5
стор.

ПАТ «АЗОТ  –
школам

Якісні добрива
для аграріїв

Читайте в номері

Бажаємо вам щастя, здоров’я, добра і злагоди, Бажаємо вам щастя, здоров’я, добра і злагоди, 
порозуміння і згуртованості, через які пролягає шлях 
до кращого прийдешнього. Нехай невичерпним буде 
джерело вашої віри, надії й любові до рідної України.

Щиро вітаємо вас з національним святом – Щиро вітаємо вас з національним святом – 
Днем незалежності України!Днем незалежності України!

  !  !  
 ! !  

 .  

попо
додо
дждж

Масштабна
реконструкція
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Хіміки спроможні 
забезпечити аграріїв 
добривами у повному обсязі

 ПАТ «АЗОТ» – одне з найбільших підприємств з виробітку азотних добрив в Україні, яке постачає всю вироблену 
продукцію на внутрішній ринок. Наскільки завантажені виробничі потужності зараз і чи спроможні хіміки забезпечити 
аграріїв добривами у повному обсязі? Чи є дефіцит добрив на ринку? Про це в інтерв’ю Голови Правління ПАТ «АЗОТ» 
Віталія Леонідовича Склярова.

– Віталію Леонідовичу, ми є 
свідками того, що в останні роки 
йде, по суті, боротьба із росій-
ськими підприємствами-конку-
рентами за український ринок 
мінеральних добрив. Яка зараз 
ситуація і чи спроможний ПАТ 
«АЗОТ» вистояти у цій боротьбі? 

– Давайте згадаємо, в яких 
умовах нам доводилося пра-
цювати у 2014–2017 роках. 
Кон’юнктура на газовому рин-
ку в цей період не дозволяла 
нам пропонувати настільки ж 
дешеву ціну на свої добрива, 
як це могли робити російські 
підприємства. Тобто, ціна на 
основну сировину – природ-
ний газ (в собівартості продук-
ції він займає до 70 відсотків)  
для нашого виробництва у де-
кілька разів перевищувала ціну 
для російських виробників. І 
замість того, щоб захистити 
інтереси власного виробни-
ка, вжити термінових заходів і 
знайти можливість підтримати  
роботу вітчизняних хімічних 
підприємств, а Черкаський 
«Азот» є одним із найбільших 
виробників азотних добрив, 
українські чиновники від-
крили «зелений коридор» для 
російського імпорту, сподіва-
ючись у такий спосіб виріши-
ти проблему забезпечення до-
бривами сільгоспвиробників. 
Підприємства хімічної галузі, 
зокрема і наш «Азот», змушені 
були повністю зупинитися. Як 
тільки це сталося, ціни на ро-
сійські добрива миттєво зросли 
до рівня імпортного паритету з 
іншими країнами. По суті, ста-
лося те, про що ми попереджа-
ли, але нас не чули. 

– Тобто, це підштовхнуло 
урядовців до введення санкцій?

– Починаючи з 2017 року 
українська держава, після цілої 
низки антидемпінгових роз-
слідувань і фактичної зупинки 

всіх вітчизняних хімічних під-
приємств, почала вживати за-
ходи щодо заборони ввезення  
російських добрив в Україну. 
15 травня 2019 року Кабінет 
міністрів увів санкції відносно 
товарів з Російської Федерації. 
Зокрема, в перелік  потрапила 
і продукція російських вироб-
ників – мінеральні (калійні, 
фосфорні, азотні) і комплекс-
ні добрива (з вмістом двох чи 
трьох поживних елементів). 
Такий крок урядовців дещо  
пожвавив роботу хімічної га-
лузі країни. Заводи почали 
відновлювати роботу, а це Сє-
веродонецький, Рівненський, 
Черкаський «Азот», «Дніпро-
азот». Оскільки до переліку 
заборонених товарів увійшли 
комплексні добрива, то запра-
цювали «Сумихімпром» і Дніп-
ровський завод мінеральних 
добрив, які їх виробляють.

–  Виходячи з нинішньої си-
туації, чи  спроможні ми забез-
печити аграріїв добривами влас-
ного виробництва у цьому році? 

– Зараз цінова різниця між 
добривами російського і укра-
їнського виробництва стала не 
настільки велика. Ціна на газ 
знизилась майже вдвічі, а отже 

і ціна на наші добрива також є 
привабливою для аграріїв. Це 
дало можливість завантажити 
наші потужності на 100 від-
сотків. Ми виробляємо у рік 
мільйон тонн аміачної селітри, 
700 тисяч тонн карбаміду і 500 
тисяч тонн карбамідо-аміач-
ної суміші (КАС). Лише один 
Черкаський «Азот» на 50 від-
сотків  перекриває потреби ві-
тчизняних аграріїв в азотних 
добривах. Наступного місяця 
ми плануємо  збільшити ви-
робничі потужності рідких 
комплексних добрив  (КАС),  
на які зараз є великий попит,  
із 500 тисяч тонн до 1 мільйона 
тонн у рік. Збільшивши їх ви-
робіток, ми  спроможні  будемо 
забезпечити потреби аграріїв 
України рідкими  комплексни-
ми добривами у повному об-
сязі. Тому я не бачу  проблем із 
наповненням ринку. Дефіциту 
добрив немає.

– Яким чином  здійснюється 
реалізація продукції? Скажі-
мо, фермери чи сільгосппідпри-
ємства, які купують добрива, 
повинні це робити заздалегідь? 

– На сьогодні всю продук-
цію ми відвантажуємо з коліс. 
Скажімо, виробляємо за добу 

до 5 тисяч товарної продукції,  
і вся вона йде споживачам. В  
зимовий період частина про-
дукції  зазвичай накопичується 
на складах, а весною під час по-
льових робіт відвантажується 
кінцевому споживачу. Тому я не 
вважаю, що треба заздалегідь  
закуповувати добрива. Завод 
працює стабільно і ми продов-
жуємо забезпечувати спожива-
чів  азотними добривами.

– Економічна криза завадила 
реалізації в повному обсязі намі-
чених планів щодо розвитку ви-
робництва, його реконструкції. 
Хоча деякі з них, незважаючи 
на усі труднощі, виконувалися. 
Скажімо, розширення лінії упа-
ковки карбаміду у біг-беги, на-
лагодження  установки з дрібно-
го фасування  карбаміду  у мішки 
по 50 кг. Які роботи зараз вико-
нуються? 

– Здешевлення природного 
газу  дає нам можливість пра-
цювати на повному заванта-
женні всіх виробничих потуж-
ностей, виробляти продукцію 
і реалізовувати її з невеликою 
рентабельністю. Акумулюю-
чи частину отриманих коштів, 
ми уже зараз спрямовуємо їх 
на реконструкцію гранбашти 
виробництва аміачної селітри. 
Це досить масштабний проект, 
який вимагає чималих фінан-
сових затрат. У планах – ряд  
капітальних ремонтів, роз-
ширення виробництв і рекон-
струкція цеху А-5 з виробітку 
аміаку. 

Я вірю в те, що завод буде 
працювати, що ситуація в кра-
їні поступово буде покращу-
ватися і настане мир на нашій 
землі. Тож, вітаючи колектив  
з нагоди Дня Незалежності  
України, хочу побажати всім 
нам терпіння, віри і надії!

Євдокія Мацокіна

Голова Правління ПАТ «АЗОТ» В.Л.Скляров
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На Черкаському «Азоті» триває плановий капітальний ремонт однієї з гра-
нуляційних башт цеху М-9 з виробництва аміачної селітри. Загальний обсяг 
капіталовкладень, спрямованих на реалізацію запланованих організаційно-
технічних заходів, складе близько 65 мільйонів гривень.

Черкаський «Азот» 
проводить реконструкцію 
гранбашти цеху М-9

Виробництво аміачної селітри ПАТ 
«АЗОТ» має дві технологічні нитки. Гран-
башту агрегата №2 було відремонтовано в 
2013 році. Сьогодні триває капітальний ре-
монт башти агрегата №1. 

– Виконання всіх заходів, передбаче-
них проектом, дозволить нам продовжити 
термін експлуатації гранбашти й забез-
печити виробництво як гранульованої 

продукції, так і плаву селітри, необхідно-
го для виробництва карбамідо-аміачної 
суміші (КАС), – прокоментував Голова 
Правління ПАТ «АЗОТ» Віталій Скляров. 

Висота гранбашти становить 70 м, тож 
у ремонтних роботах задіяна бригада ви-

сотників, яка використовує промисловий 
альпінізм, замінюючи стінові панелі та ві-
конні блоки у широкій частині башти, де 
знаходяться виробничі приміщення. 

Окремо проводяться роботи з підсилен-
ня бетонного стовбура башти. Для цього, 
згідно з проектом, буде зведено по 12 бе-
тонних колон з внутрішньої та зовнішньої 
сторін стовбура, які зв’яжуть між собою. 
Всю споруду вкриють свіжим шаром бе-
тону та спеціальними сучасними антико-
розійними полімерними матеріалами.

– Щоб зменшити навантаження на 
стовбур башти, замість бетонних блоків у 
верхній її частині буде встановлено алю-
мінієвий легкосплавний профіль німець-
кого виробництва. Вікна башти будуть за-
мінені на металопластикові. Підрядники 
також проведуть повну ревізію арматури 
та будівельних конструкцій башти і, в разі 
потреби, замінять їх на нові, – розповідає 
начальник цеху М-9 ПАТ «АЗОТ» Ігор Сім-
ків.

Перед тим, як розпочати роботи, бу-
дівельники звели з металу захисні на-
криття над трубопроводами, насосами 
та іншим обладнанням, що знаходиться 
під баштою. Нині готується фундамент 
для зведення колон, проводиться демонтаж 
стінових панелей та вікон башти, заміна 
пошкодженої арматури, встановлення ри-
штувань в стовбурі башти для демонтажу 
кислотостійкої цегли, якою викладена її 
внутрішня поверхня. 

Працівники цехів М-9 та господар-
ської діяльності «Азоту» допомагають під-

рядникам проводити роботи: забирають 
з-під башти зняті стінові панелі та виво-
зять у спеціально відведене для цього міс-
це, прибирають будівельне сміття, землю, 
ріжуть та вивозять на металобрухт віконні 
рами тощо. Задіюють у роботах і підйомні 
крани підприємства.

Як розповів Ігор Сімків, у травні цьо-
го року проводився капітальний ремонт 
агрегата №2. Один із найважливіших за-
ходів – модернізація апарата, що вико-
ристовує тепло нейтралізації (ВТН) поз. 
3/3. Сітчасті тарілки апарата замінили 
на більш сучасні – ковпачкові, що дало 
змогу покращити повноту проведення хі-
мічної реакції нейтралізації слабкої азот-
ної кислоти газоподібним аміаком. Крім 
того, було проведено ремонт барботерів 
апарата ВТН поз. 3/4. 

Ремонт грануляційної башти – це три-
валий і складний процес, що потребує вели-
ких капіталовкладень та фахового підходу. 
Проте вже наступного року оновлена башта 
буде милувати око сучасним виглядом, змо-
же стати окрасою та навіть ще однією візи-
тівкою підприємства.

Наталія Бакалова,
фото автора

Начальник цеху М-9 І.П.Сімків (праворуч)
та механік цеху Р.М.Мельник

Гранбашти цеху з виробництва аміачної 
селітри М-9

Генеральним проекту-
вальником реконструкції 
башти є ТзОВ «Науково-
проектна фірма  «Рекон-
стрпроект» (м. Львів). Ре-
монт виконує підрядна 
організація ТОВ «СПЕЦВИ-
СОТБУД» (м.Київ). Зупинен-
ня технологічного процесу 
не передбачається, тож на 
сьогодні обидва агрегати 
цеху працюють і продовжу-
ють виробляти необхідну 
аграріям продукцію.
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У «Дніпровському» 
продовжиться ремонт вулиць

Повну реконструкцію вулиці Чехова від вулиці Нижня Горова до Гетьмана Сагайдачного з освітленням та ремонтом 
тротуарів буде проведено цього року за поданням депутатів міської ради від ВО «Черкащани». Загальна вартість робіт  
складає 18 мільйонів гривень. 

Про це повідомив заступник 
міського голови Черкас Максим 
Скорик, який тривалий час був 
депутатом міської ради від ВО 
«Черкащани», а нині безпосе-
редньо курує питання ремонту 
доріг, будівництва тощо.

Депутати від ВО «Черкаща-
ни» працюють однією коман-
дою: оцінюють на яких округах 
найбільша потреба в проведенні 
ремонтів, складають перелік 
таких об’єктів та подають його 
для внесення у програму со-
ціально-економічного розвит-
ку (ПСЕР) міста. Наприклад, 
вул. Чехова потребувала невід-
кладного ремонту й проходить 
через округи практично всіх 
депутатів-«черкащан». Тож 
цього року її планують відре-
монтувати майже по всій про-
тяжності. 

Серед найбільш масштаб-
них ремонтів, які ще запла-
новано виконати цього року, 
– продовження реконструк-
ції вулиці Надпільна (від вул. 

Чорновола до Пацаєва). На неї 
в бюджеті міста передбачено 
37 млн грн. Також плануєть-
ся капітальний ремонт вул. 
Нарбутівська (від вул. Юрія 
Ільєнка до вул. Різдвяна) та ка-
пітальний ремонт трьох між-
квартальних проїздів: між бу-
динками за адресами вул. Ю. 
Ільєнка, 130 та вул. Різдвяна, 
115; між вул. Волкова, 103 та 

У складі команди за пе-
ремогу боровся й директор 
департаменту з якості ПАТ 
«АЗОТ», депутат міської ради 
Іван Сухарьков разом з Воло-
димиром Трофименком, Олек-
сандром Гречкою та Сергієм 
Максименком. 

У червні вони вибороли 
два золота й срібло на міжна-
родних змаганнях в Литві.

Нагадаємо, що за ініціативи 
Івана Сухарькова в Черкасах 
планується будівництво сучас-
ної веслувальної бази.

Власн. інформ.

Амброса, 12 та між Пацаєва, 14 
і Г. Сагайдачного, 241.     

– Наразі йде процес за-
твердження й погодження 
проектної документації, про-
ведення експертиз, підготовка 
до проведення тендерів тощо. 
Плануємо, що до кінця року 
ремонти цих вулиць будуть 
виконані, – зазначив Максим 
Скорик.

Нагадаємо, що лише цього 
року за сприяння депутатів-
азотівців та активістів на їхніх 
округах було виконано досить 
великі об’єми ремонту доріг. 
Зокрема, виконано поточний 
ремонт відрізку вулиці Різд-
вяної від вул. Надпільної до 
вул. Нарбутівська, провулку 
Тимірязева (за поданням Мак-
сима Скорика та за сприяння 
активіста Валерія Горохівсько-
го), відрізків вулиць Нижня 
Горова, Волкова та Ю. Ільєнка 
(за ініціативи депутата міської 
ради Ігоря Кривошеєва та ак-
тивіста Олександра Жмурка), 
вул. Гетьмана Сагайдачного 
(за поданням депутата Івана 

Сухарькова), капітальний ре-
монт вулиць Героїв Дніпра та 
Припортової, що знаходиться 
на окрузі №42, яким опікується 
активіст-азотівець Олександр 
Панченко, відремонтовано 
міжквартальні проїзди біля 
будинків  за адресами Пасте-
рівська, 11 та Гоголя, 350 (округ 
депутата Григорія Кузьменка). 

Триває також ремонт вул. 
Благовісна, яка проходить че-
рез округ депутата Олександра 
Сандецького та округи інших 
депутатів фракції ВО «Черка-
щани», тож і подання до ПСЕР 
готувалося відразу на великий 
відрізок дороги. 

Підготувала
Наталія Бакалова

Знову з медалями повернулася додому черкаська команда веслувальників, яка взя-
ла участь у IV Європейських іграх майстрів (European Masters Games Torino 2019). Про-
ходили вони з 26 липня по 4 серпня цього року в м. Турин (Італія).

Черкаські веслувальники
здобули чергову перемогу
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«Азот» допомагає школам 
ГОТУВАТИСЯ ДО НОВОГО
НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Вже традиційно Черкаський «Азот» бере активну участь у підготовці підшефних шкіл до 
нового навчального року, а депутати від ВО «Черкащани» роблять все можливе, щоб нав-
чальні заклади отримували фінансування з міського бюджету на проведення вартісних 
капремонтів та реконструкцій.

Показовим прикладом є 
школа №13, яку курує депутат 
міської ради, директор депар-
таменту з якості ПАТ «АЗОТ» 
Іван Сухарьков. Цього року тут 
повністю завершено заміну ві-
кон, проведено повну заміну 
системи опалення, виконано 
ремонт їдальні, зроблено про-
ект на утеплення школи, пла-
нується придбати комп’ютери, 
інтерактивні дошки, проек-
тори та меблі. На ці потреби з 
бюджету було виділено майже 
1,5 млн грн.

Таку ж суму виділено й для 
школи №22, яку курують депу-
тат міської ради Максим Ско-
рик та громадський активіст 
Валерій Горохівський. Тут теж 
закінчено заміну всіх вікон, 
виконано капремонт спор-
тивної зали, 3-х санвузлів, за-
мінено 9 дверей.  «Азот»  взяв 
на себе проведення гідравліч-
них випробувань та промивки 
системи опалення, перевірку 
ізоляції електропроводки та 
блискавкозахисту, придбання 
газонокосилки.

У підшефній ПАТ «АЗОТ» 
ЗОШ №12 закінчуються робо-
ти з повної заміни системи во-
допроводу і каналізації, на що, 
за сприяння депутата від ВО 

«Черкащани» Григорія Кузьмен-
ка, було виділено 1 млн 200 тис 
грн. Ще 600 тис грн виділено 
на ремонт даху та самого при-
міщення спортзалу. А силами 
ПАТ «АЗОТ» було пофарбова-
но стіни в рекреації 2 поверху, 
перевірено контур заземлення, 
вивезено сміття, закуплено па-
ливо для покосу трави.

За сприяння депутата міської 
ради, начальника цеху ВПіПК 
ПАТ «АЗОТ» Олександра Сан-
децького, у ЗОШ №5 розпоча-
лася заміна вікон, на яку виділе-
но 900 тис грн. Багато в школі 
зроблено і працівниками «Азо-

ту»: ремонт вхідної групи, ре-
креації другого поверху, двох 
класних кімнат (математика, 
праця).

 Перелік справ, які робляться 
Черкаським «Азотом» у підшеф-
них школах, можна продовжу-
вати ще довго. Так, працівники 
ремонтно-будівельного цеху 
працюють нині в ЗОШ №33 
(куратор – начальник економіч-
ного бюро ЦКР ПАТ «АЗОТ» 
Олександр Панченко) – фар-
бування сходових клітин за-
пасних виходів, ремонт систе-
ми опалення та двох класних 
кімнат. У ЗОШ №21 (куратори 
– депутат, головний електрик 
ПАТ «АЗОТ» Ігор Кривошеєв 
та активіст Олександр Жмур-
ко) проведено перевірку кон-
туру заземлення, фарбування 
сходової частини, перевірку 
освітлення та вимикачів, обго-
роджено клумби. У школі №2 
(куратор – Ольга Усова) вико-
нано ремонт сходової частини 
2-го поверху, закуплено пали-
во для покосу трави. Для ЗОШ 
№4 (куратор – Юрій Харламов)  
закуплено господарський інвен-
тар, паливо, встановлено огоро-
жі для клумб тощо.

Підготувала
Наталія Бакалова

У ЗОШ №12 завершується заміна системи водопроводу

Працівниці РБЦ Л.Любарська та О.Близнюк за роботою

Ще чотири ігрових май-
данчики та окремі елементи 
ігрового обладнання встано-
вили цього літа працівники 
«Азоту» у дворах Черкас.

Ця робота продовжувати-
меться і надалі, адже потре-
ба ще дуже велика, про що 
свідчать численні прохання 
жителів міста, які надходять 
до громадської приймальні 
ПАТ «АЗОТ».

Як розповіла працівник 
громадської приймальні Оль-
га Усова, просять встанови-
ти як ігрові комплекси, так і 
окремі елементи, лавочки чи 
парканчики, щоб остаточно 
впорядкувати ігрову зону. 
За її словами, всі прохання 
громадян враховуються та 
передаються депутатам або 
громадським активістам від 
підприємства, які опікують-
ся тим чи іншим мікрорайо-
ном міста, для виконання.

Шість новеньких павіль-
йонів виробництва Черкась-
кого «Азоту» з’явиться неза-
баром на зупинках поблизу 
підприємства.

Їх планують встановити 
біля зупинки «Карбамід», 
центральної прохідної, біля 
відділу кадрів в обох напрям-
ках та прохідної цеху з ви-
робництва карбаміду М-2.

Як повідомив заступник 
начальника технічного відді-
лу ПАТ «АЗОТ» Віталій Не-
белиця, зараз розміщення 
зупинок узгоджується з КП 
«Черкаське експлуатаційне 
лінійне управління автомо-
більних шляхів». 

Наталія Бакалова

Благоустрій

Довгоочікувані
майданчики 

Зупинки 
для азотівців
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Комбінату громадського 
харчування – 40 років

Важливу дату відзначали 1 серпня працівники комбінату громадського харчування ПАТ «АЗОТ», який 40 років тому став 
структурним підрозділом підприємства і взяв на себе відповідальність за харчування багатотисячного колективу хіміків.

У часи, коли кількість азо-
тівців наближалася до 8 тисяч, 
працівники КГХ обслуговували 
5 їдалень на території підпри-
ємства, безліч буфетів у різних 
цехах, торгову точку та ще й по-
стачали кондитерські вироби в 
торговельні заклади міста. Про 
ті часи пам’ятають лише кілька 
заслужених азотівських «году-
вальниць», які віддали підпри-
ємству по кілька десятків років 
наполегливої праці. 

Найдосвідченішим поваром 
азотівського КГХ є Марія Со-
ломатіна. Саме їй тут довіряють 
приготування складних фір-
мових страв. Великий досвід 
роботи мають також директор 
КГХ Ольга Ситник, інженер-
технолог Ірина Почтарьова, 
кухонний працівник Наталія 
Манько, кондитер V розряду 
Наталія Ткаченко, шеф-повар 
Наталія Михайлик, яка керує 
їдальнею №4. Саме цей заклад 
громадського харчування є гор-
дістю КГХ та окрасою території 

підприємства. У 2014 році тут 
було завершено повну рекон-
струкцію приміщення, під час 
якої замінено все: від каналіза-
ції й водопроводу до обладнан-
ня і посуду.

Нині колектив їдальні, а це 
12 осіб, підтримує її в прекрас-
ному стані, радує відвідувачів 
смачними стравами та асорти-

ментом. Тут же працює конди-
терський цех, який забезпечує 
весь «Азот» свіжою, смачною 
продукцією без жодних шкід-
ливих домішок, працює роз-
возка молока і води по цехах. 
Крім того, у їдальні обслугову-
ють працівників підприємства, 
яким показане лікувально-про-
філактичне харчування. 

Як зазначила Ольга Сит-
ник, щоб смачно та професійно 
готувати, потрібно мати талант 
і велике бажання працювати в 
цій сфері. Саме завдяки таким 
якостям працівники комбінату 
стають справжніми професіо-
налами, яких важко замінити, 
яких цінують і поважають. 

Наталія Бакалова

Зичимо колективам-ювілярам успіхів, нових досягнень, особистого щастя, радості, достатку в домі, а ще – 
надовго зберегти натхнення і виробничу працездатність!

Керівництво КГХ та колектив капітально відремонтованої їдальні №4

Дружний колектив ремонтно-будівельного цеху Черкаського «Азоту» 11 серпня відзначив 45-річчя його створення. 
Упродовж цих років колись невеличке відділення переросло в окремий підрозділ, в якому нині працюють 37 спеціалістів.

Працівники ремонтно-будівельного 
цеху відзначили ювілей

Як розповів начальник цеху 
Ігор Шарапов, достеменно не 
було відомо коли саме створе-
но цех, тож довелося зверну-
тися до архіву підприємства. 
З’ясувалося, що підрозділ був 
сформований у серпні 1974 року. 
Саме в другу неділю цього мі-
сяця відзначається День буді-
вельника. Тому було вирішено 
об’єднати два свята і відзнача-
ти річниці саме в цей день. 

На святкування ювілею за-
просили також ветеранів. Зок-
рема, були присутні колишні на-
чальники цеху Віктор Гудзенко 

та Петро Пасічнюк, заступник 
начальника цеху Олександр Ко-
лєсніков.

Сьогодні вже й уявити важ-
ко, як би «Азот» міг обходитися 
без згаданого підрозділу, адже в 
його руках підготовка вироб-
ничих приміщень до роботи 
в осінньо-зимовий період, 
ремонт покрівель, побутових 
та службових приміщень, під-
шефних шкіл. Також працівни-
ки РБЦ виготовляють дерев’яні 
деталі до дитячих майданчиків 
та задіяні в їх встановленні.

Наталія Бакалова
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Окрім основної професійної діяльності, 
він уже понад 25 років займається художнім 
рукотворінням. Його вишиті шедеври пе-
ребувають у приватних колекціях не лише 
в Україні, а й далеко за її межами, навіть у 
США, Австралії та Китаї. А ще він ство-
рив серію картин, на яких вишив портре-
ти видатних українців: Тараса Шевченка, 
Івана Піддубного, Михайла Старицького, 
Івана Миколайчука, Леоніда Бикова, Ми-
колу Мозгового, Богдана Ступку, Олега 
Скрипку… 

І ще один творчий проект успішно опану-
вав народний митець. Це вироби з натураль-
ної шкіри ручної роботи (гаманці, жіночі та 
чоловічі сумки, ремені). Але й на цьому він 
не збирається зупинятися, оскільки творчі 
захоплення його душі підтримує вся люб-

ляча родина – дружина, доньки, онуки, 
надихаючи Сергія Васильовича на нові 
пошуки та ідеї. 

Сергій Васильович вважає себе цілком 
щасливою людиною. Він є турботливим 
сином,чоловіком, батьком, дідусем.  Доро-
жить повагою колег  і пишається тим, що 
належить до великої азотівської родини.

І хоч зорепадом летять роки, про-
те нехай подальша Ваша життєва доро-
га буде  рівною, широкою і успішною.
Хай у серці живуть світлі й піднесені бажан-
ня, хай душа  не перестає мріяти про пре-
красне, вічне, добре. Нехай чисте джерело 
Вашої долі щедро дарує Вам наснагу і силу, 
здоров’я та родинне щастя на довгі-предовгі 
роки!

Ніна Гошуренко

ПРАВЕКС БАНК, банк міжнародної фінансової Групи Інтеза Санпаоло, запровадив 
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПЕРСОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ – кредит готівкою на суму до 1 млн грн з найнижчою фіксованою 
ставкою від 18,99% на будь-які цілі, без застави та без зайвих платежів та умов.

З метою отримання консультації та оформлення кредиту можна звернутися у відділення «Черкаська обласна 
дирекція» ПРАВЕКС БАНКу за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарєва, 4, тел. (0472) 52-02-05. 
Або до менеджера з кредитування, Людмили: тел. (098) 705-20-69.

Мільйон гривень свободи для втілення мрій 
від ПРАВЕКС БАНКу

Спеціальна пропозиція для співробітників ПАТ «АЗОТ»

ЗОЛОТИЙ СЕРПЕНЬ 
У ЖИТТІ СЕРГІЯ ПРИТУЛИ

Сергія Васильовича Притулу, який 15 років трудиться на Черкаському «Азоті» у цеху зв’язку, добре знають читачі нашої 
газети, на сторінках якої ми часто розповідали про унікальне захоплення народного умільця – вишивку картин з фотогра-
фічною точністю, про творчі виставки його робіт, про пошуки нових засобів вираження того чи іншого задуму. А 12 серпня 
у житті Сергія Притули сталася ще одна важлива подія. Він зустрів свій золотий ювілей – прекрасне 50-річчя.

Для всіх співробітників ПАТ «АЗОТ» ПРАВЕКС БАНК пропонує індивідуальні умови:
1.  Європейський персональний кредит з відсотковою ставкою менше на 1% від стандарту – 17,99%.
2.  Пакет послуг «FAMIGLIA» на базі платинової картки преміального рівня. 

Як зауважив Михайло Дюбін, директор Черкаської обласної дирекції ПРАВЕКС БАНКу: «Наш кредит суттєво 
відрізняється від інших  пропозицій на ринку. Це, свого роду, виклик для ринку. Для розуміння – наприклад, зі ставкою 
17,99% річних при кредитуванні на 5 років на суму 100 тис грн клієнт платитиме всього 2538,80 грн щомісячно, на суму 
300 тис грн платіж у місяць складатиме 7616,40 грн., на суму 500 тис грн платіж у місяць складатиме 12693,99 грн. В 
цілому переплата у відсотках для клієнта за рік складатиме 10 064,59 грн. зі 100 000 грн. кредитних коштів». 
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Більш ніж 800 працівників Черкаського «Азоту» та їхніх дітей відпочинуть і оздоровляться цього року на 
морі. Ще 81 дитина зможе побувати в дитячому таборі відпочинку «Дахнівська січ». Про це подбав проф-
ком підприємства.

Літо – час відпочинку, 
моря, сонця і розваг

Насолоджуватися морем азотівці 
можуть у санаторії «Чайка», що в смт. 
Лазурне Херсонської області. Більшість 
відпочивальників вже встигли побувати 
там і дуже задоволені поїздкою.

Електромонтер цеху зв’язку Дмитро 
Павлюченко разом з дружиною Аллою 
та донечкою Євою відпочивали ще в 
першому заїзді, але приємні враження  
зберігають і досі.

– Нам дуже сподобався відпочинок. 
Чудове море, сонце, природа, різні роз-
ваги, дискотеки для дітей… Все це  сприя-
ло гарному настрою і всі сім днів нашого 
перебування в санаторії «Чайка» були 
наповнені суцільним позитивом, – роз-
повідає Дмитро Павлюченко.

Великою перевагою відпочинку в са-
наторії є можливість отримати лікуваль-
ні процедури. В «Чайці» застосовують 
грязелікування (електрофорез, апліка-

ції), фізіотерапевтичні процедури, фі-
тотерапію, механічний і ручний масаж, 
кисневу та магнітно-лазерну терапії  
тощо.

Найкращі враження залишає й від-
починок у «Дахнівській січі», де на 
дітей чекають танці, пісні, катання на 
конях, човнах, участь у різноманітних 
конкурсах, забавах, іграх та майстер-
класах.  Діти багато цікавого дізнають-
ся з історії  України, життя козаків,  вив-
чають закони дружби й честі, елементи 
українського бойового гопака, вчаться 
стрільбі з лука та пневматичної гвинтів-
ки, основам народної медицини, декора-
тивно-прикладного мистецтва, вивча-
ють народні пісні, іноземні мови тощо. 

До табору приймаються діти віком 
від 7 до 17 років. Маленькі азотівці від-
почивають у таборі в серпні.

Наталія Бакалова, Ніна Гошуренко


