




Група OSTCHEM була створена у 2010 році. На сьогоднішній день підприємства групи 
виробляють близько 3% азотних добрив у світі. OSTCHEM посідає чільну позицію серед 
світових виробників та експортерів у цьому сегменті ринку.

Ми постійно збільшуємо обсяги виробництва та інвестицій, розширюючи дистрибуційну мере-
жу та портові потужності для транспортування вантажів споживачам.

OSTCHEM планомірно розвиває соціальну інфраструктуру у тих містах, де працюють підпри-
ємства групи, та піклується про здоров'я та добробут своїх співробітників та їхніх родин.

Провідне місце у діяльності OSTCHEM посідає охорона довкілля. Завдяки іноваційним техно-
логіям виробництва та зростаючій кількості екологічних заходів, які проводяться нами, наші 
хімічні підприємства знаходяться у відповідності до всіх європейських стандартів якості.

Створення нових виробничих потужностей та постійна модернізація виробництва, збільшення 
кількості соціальних та екологічних программ, а також безпосередня участь у зростанні хіміч-
ної науки загалом — ось пріоритетні напрямки нашої теперішньої та майбутньої діяльності. 
Ми впевнено йдемо в ногу з часом та задаємо вектор розвитку всієї галузі.

. 

Олександр Сергійович Халін, 
виконавчий директор OSTCHEM



Щоб скласти уявлення про цілу 
галузь, варто познайомитися  
з її лідером.
OSTCHEM є одним з лідерів на світовому ринку азотних добрив.

OSTCHEM входить до Group DF українського підприємця  
Дмитра Фірташа. Азотний бізнес Group DF складається  
з виробництва азотних добрив, їхньої дистрибуції  
та транспортування.
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Покращувати якість життя — головне прагнення 
людства. Найкращим чином задовольняти щораз 
більші потреби людей у всьому світі у якісних хімічних 
продуктах — це те, що ми вважаємо своєю місією.

Сталий розвиток екологічного хімічного виробництва, 
яке піклується про людину, — суть ефективної 
командної роботи OSTCHEM.

Покращення  
якості життя  
як місія
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OSTCHEM було створено у 2010 році 
як керуючу компанію, завдання якої по-
лягає у координації роботи підприємств 
азотного бізнесу Group DF.

У тому ж році OSTCHEM придбала кон-
трольний пакет акцій двох великих 
українських виробників азотних добрив — 
ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» (м. Горлівка До-
нецької області) і ПАТ «АЗОТ» (м. Черкаси).

У 2011 році до складу OSTCHEM увійш-
ли ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
АЗОТ» (м. Сєвєродонецьк Луганської області) 
і ПАТ «РІВНЕАЗОТ» (м. Рівне).

Наступного року OSTCHEM підсилила 
свої позиції придбанням ТОВ «Морський 
спеціалізований порт Ніка-Тера» у Мико-
лаєві та ПрАТ «УкрАгро НПК», що відповідає 
за дистрибуцію продукції та є власни-
ком найбільшої в Україні мережі з понад 
25 складів з реалізації азотних добрив.

У 2014 році до групи OSTCHEM приєднав-
ся естонський виробник азотних добрив 
АТ «НІТРОФЕРТ».

OSTCHEM: історія 
формування

2010 2010 2011 2011 2012 20142012
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Корпоративне керування

Група OSTCHEM усвідомлює важливість ефективного 
корпоративного керування. Компанії групи впроваджують 
та підтримують найкращі стандарти корпоративного 
керування, дотримуючись вимог законодавства у всіх регіонах 
своєї присутності.

У 2011–2012 роках OSTCHEM здійснила низку програм, 
спрямованих на покращення корпоративного керування 
через впровадження ефективних процедур внутрішнього 
контролю, продуманого планування та прогнозування, а також 
систем звітності.

Наш підхід до корпоративного керування передбачає 
як всебічний контроль, так і швидке реагування на потреби 
бізнесу та появу нових правових, податкових та інших 
регуляторних вимог.
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Стратегія консолідації
Консолідація виробничої та мар-
кетингової політики кількох під-
приємств азотної хімії, «Морського 
спеціалізованого порту Ніка-Тера» 
у м. Миколаєві та найкрупнішої 
всеукраїнської мережі складів для 
реалізації мінеральних добрив 
«УкрАгро НПК» дозволили OSTCHEM 
стати одним із лідерів ринку азотних 
добрив і увійти  до топ-10 світових 
виробників і експортерів.

Централізація логіс-
тичних функцій і про-
дажів, скорочення 
витрат та збільшення 
інвестицій послужили 
стрімкому розвитку 
компаній, що увійшли 
до групи OSTCHEM.
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Об'єднання лідерів

Заводи, що входять до OSTCHEM, являють собою зразки 
технічного прогресу хімічної галузі.

Це промислові гіганти, економікообразуючі підприєм-
ства країни, які представляють собою унікальне поєд-
нання колосального досвіду та інновацій. Кожне з цих 
підприємств має власну історію та відзнаки.
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Виробничі потужності заводів  
OSTCHEM (азотні добрива,  
тис. т на рік)

Виробничі потужності заводів 
OSTCHEM (продукти органічної хімії 
та інша продукція, тис. т на рік)

Підприємство
 Аміак рідкий

технічний
 Сечовина
(карбамід)

 Амонію нітрат
 (селітра 
аміачна)

Вапняково-
 аміачна селітра

(ВАС)

 Добрива 
 рідкі азотні

(КАС)
Сульфат амонію

 Аміак водний
технічний

420 ― 540 450 ― ― 470

1 470 940 693 ― 670 ― ―

964 760 1000 ― 500 153 252

1020 390 550 ― ― ― 60

180 220 ― ― ― ― 30

4 054 2 310 2 783 450 1 170 153 812

Підприємство
 Адипінова

кислота
Оцтова 
кислота

Метанол Капролактам Полістирол Вінілацетат
 Діоксид вуглецю

скраплений

25 ― ― ― ― ― 6

― ― ― ― 58 ― 64

― ― ― 60 ― ― 24

30 150 190 ― ― 40 5

― ― ― ― ― ― ―

55 150 190 60 58 40 99
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У  1933 році найстарше підприємство хімпрому України — 
Горлівський азотно-туковий завод, — першим у СРСР 
почав виробляти аміак з коксового газу.

Зараз це підприємство у Донецькій області називаєть-
ся ПАТ «Концерн Стирол» і є лідером з виробництва 
аміаку (1 470 тис. т на рік), карбаміду (990 тис. т 
на рік) та єдиним виробником полістиролів в Україні 
(58 тис. т на рік).

У ПАТ «Концерн Стирол» працюють 4,5 тисячі 
співробітників.
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У 1965 році став до виробництва аміаку Чер-
каський хімічний комбінат.

У теперішній час ПАТ «Азот» у Черкасах 
є найбільшим українським виробником 
аміачної селітри (близько 1 млн т на рік) 
та єдиним виробником капролактаму 
в Україні (60 тис. т на рік).

На підприємстві ПАТ «Азот» працюють 
4,5 тисячі співробітників.
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У 1951 році розпочав випуск слабкої азотної кислоти 
та аміачної селітри Лисичанський хімічний комбінат, 
перейменований у 1966 році на Сєвєродонецький 
у зв'язку із появою нового міста у Луганській області.

Сьогодні ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот» — 
це найбільше хімічне підприємство України та Євро-
пи. Доля «Азоту» у загальному виробництві продукції 
OSTCHEM є найбільшою — понад 2,45 млн т на рік.

ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот» — єдине 
підприємство у складі групи OSTCHEM, що випускає 
оцтову кислоту, метанол та вінілацетат.

Кількість працівників у ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єд-
нання Азот» — 8 тисяч осіб.
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У 1969 році вперше виробив аміак Рівненський завод 
азотних добрив.

Сьогодні ПАТ «Рівнеазот» — єдиний український
виробник вапняково-аміачної селітри (ВАС) 
(470 тис. т на рік). Підприємство також виробляє 
близько 50% адіпінової кислоти в Україні 
(25 тис. т на рік)

Штат співробітників ПАТ «Рівнеазот» — понад  
4 тисячі осіб.
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Виробництво синтетичного аміаку і карбаміду почало-
ся на заводі азотних добрив в м. Кохтла-Ярве, Естонія, 
в 1969 році. Цей завод, який спочатку входив до скла-
ду виробничого об'єднання «Сланцехім», потім — дер-
жавного акціонерного товариства «Ківітер», був пере-
творений в грудні 1993 року в АТ «Нітроферт». 

АТ «Нітроферт» — це єдиний в Естонії виробник аміаку 
(100 тис. т на рік) і карбаміду (210 тис. т на рік). Крім 
того, завод у Кохтла-Ярве на 100% покриває потреби 
естонських підприємств в аміачної воді.

Кількість працівників у АТ «Нітроферт» — 467 осіб.
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Система менеджменту 
якості 
На підприємствах OSTCHEM діють системи менеджменту якості — 
це свідчення високого рівня культури виробництва та гарантія 
якості продукції.

Група OSTCHEM є частиною міжнародної системи сертифікації, яка 
дозволяє складовим компаніям бути повноцінними учасниками 
світового ринку хімічної промисловості та гарантує споживачам 
безпеку та якість продукції — як тієї, що йде на експорт, так і тієї, 
що реалізується на терені України. Всі виробничі процеси на під-
приємствах OSTCHEM сертифіковані за ISO. 

Регламент ЄС про реєстрацію, оцінку, дозвіл та обмеження хіміч-
них речовин (REACH) на ринку Європейської Спільноти покликаний 
забезпечити високий рівень захисту здоров'я людини та довкілля. 
Задля реалізації REACH існує реєстрація речовин у центральній 
базі даних Європейської хімічної агенції, де кожне з підприємств 
OSTCHEM зареєструвало свою продукцію.

ПАТ «Концерн Стирол» розробив 
та впровадив систему менеджменту 
якості відповідно до вимог стандартів 
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. 
Цю систему менеджменту якості серти-
фіковано 16 січня 2012 року міжна-
родним технічним товариством Bureau 
Veritas Certification, що є чинним 
у 150 країнах. ПАТ «Концерн Стирол» 
стало першим підприємством хімічної 
промисловості України, що у січні 2002 
року одержало сертифікат ISO 14001.

ПАТ «Азот» (м. Черкаси) у травні 
2005 року одержало сертифікат 
відповідності системи менедж-
менту якості вимогам ISO 9001 
від нідерландської фірми 
TNO Certification B. V. У 2006 році 
були одержані сертифікати стан-
дартів OHSAS 18001 та ISO 14001 
від англійської компанії Moody 
International

ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єд-
нання Азот» у березні 2009 року 
отримало міжнародно визна-
ний сертифікат від британської 
компанії SGS UK, яка є акреди-
тованою в UKAS (United Kingdom 
Accreditation Services), що засвід-
чує відповідність системи ме-
неджменту якості підприємства 
вимогам ISO 9001.

ПАТ «Рівнеазот» має власну 
систему менеджменту якості, 
яку представляє централізова-
ний відділ технічного контролю 
(ЦВТК), що слідкує за якістю 
виготовленої продукції.

Система менеджменту якості охоплює усі 
етапи життєвого циклу продукції — від 
її виробництва до обслуговування та під-
тримки замовників.

АТ «Нітроферт» розробило та впровадило 
інтегровану систему керівництва під-
приємством відповідно до вимог стан-
дартів ISO 9001, ISO 14001. Цю систему 
менеджменту якості сертифіковано 29 
жовтня 2007 року міжнародною компа-
нією Lloyd’s Register Quality Assurance 
Limited (LRQA).
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Сучасне хімічне виробництво задовольняє потреби 
нинішнього часу і водночас несе відповідальність перед 
майбутніми поколіннями.

Стосовно виробничих технологій OSTCHEM ми дотриму-
ємося принципів відкритості та публічності інформації. 
У такий спосіб ми підкреслюємо відповідальність перед 
суспільством у всьому, що стосується безпеки нашої  
діяльності та продукції.

Покращення  
якості життя  
як запевнення  
безпеки
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Продукція

Основною продукцією підприємств OSTCHEM є азотні 
добрива: аміак, карбамід, аміачна селітра, вапняково- 
аміачна селітра та карбамідо-аміачна суміш. 

Значну частку загального обсягу виробництва підпри-
ємств групи OSTCHEM посідають продукти органічного 
синтезу та органічні кислоти: капролактам, полістирол, 
адипінова та оцтова кислоти.

Також підприємства групи виробляють технічні гази 
і цілу низку іншої хімічної продукції.
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Назва Стандарт

Аміак водний технічний ГОСТ 9-92 • • •  •
Аміак рідкий технічний ГОСТ 6221-90 • • • • •
Амонію нітрат  
(селітра аміачна) ДСТУ 7370:2013 • • • •
Вапняково-аміачна  
селітра (ВАС) ТУ У 24.1-05607824-041-2004  •   

Добрива рідкі азотні  
(КАС) ТУ У 24.1-00203826.024-2002   • •
Добриво сульфоаміачне — 
побічний продукт 
виробництва сульфату 
амонію

ТУ У 24.1-00203826-043:2011  •  

Карбамід — побічний 
продукт виробництва 
карбаміду

ТУ У 24.1-00203826-018:2009   •  

Назва Стандарт

Сечовина (карбамід) ДСТУ 7312:2013 •  • • •
Карбамід гранульований ТУ У 24.1-05761614-060:2007 •
Селітра аміачна — 
побічний продукт 
виробництва аміачної 
селітри

ТУ У 24.1-00203826-041:2009   •  

Селітра аміачна (залишкові 
кількості виробництва 
селітри аміачної)

ТУ У 24.33270581-009:2008  •    

Селітра калієва технічна ГОСТ 19790-74 •    

Селітра калієва технічна, 
яка не злежується ТУ У 24.1-33270581-022:2009 •    

Сульфат амонію ГОСТ 9097-82   •  

Продукція підприємств OSTCHEM 
Азотні добрива
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Назва Стандарт

Вінілацетат-ректифікат ТУ У 20.1-33270581-011:2012 •
Гідроксиламінсульфат 
водний ТУ У 00203826.019-99 •
Капролактам кристалічний ГОСТ 7850-86 •
Капролактам рідкий ГОСТ 7850-86 •
Кубовий залишок 
циклогексанолу (КЗЦ) ТУ У 24.1-05607824-051:2008 •
Легка фракція 
циклогексанону (ЛФЦ) ТУ У 24.1-05607824-051:2008 •
Масло ПОД ТУ У 20.1-33270581-023:2012 • •
Метанол сирець ТУ 113-05-323-77 •
Метанол технічний ДСТУ 3057-95 (ГОСТ 2222-95) •
Реагент антиожеледний 
АГР-1 ТУ У 24.6-33270581-001:2011 •
Смоли карбамідо-
формальдегідні «Кафомід» ТУ У 24.1-05761614.044-2002 •
Смоли карбамідо-
формальдегідні КФС ТУ У 24.1-05761614-006-2007 •
Формалін технічний ГОСТ 1625-89 •
Фракція спиртова 
виробництва капролактаму ТУ У 24.3-00203826-033:2005 •
Циклогексан технічний ГОСТ 14198-78 • •
Циклогексанон технічний ГОСТ 24615-81 • •

Органічне виробництво
Назва Стандарт

Азот газоподібний  ДСТУ ГОСТ 9293:2009 • •
Азот рідкий ДСТУ ГОСТ 9293:2009 • • •
Аргон рідкий ГОСТ 10157-79 •
Ацетилен піролізний 
розчинений технічний ТУ 113-05-397-76 •
Діоксид вуглецю 
скраплений ДСТУ 4817:2007 • • •
Діоксид вуглецю твердий ГОСТ 12162-77 •
Кисень газоподібний 
технічний ДСТУ ГОСТ  5583:2009 • •
Кисень медичний 
газоподібний ДСТУ ГОСТ 5583:2009 •
Кисень рідкий технічний ГОСТ 6331-78 • •
Кисень технологічний 
газоподібний ТУ У 24.1-33270581-021:2008 •
Ксеноно-азотна суміш ТУ У 24.1-33270581-035:2009 •

Гази
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Назва Стандарт

Дикарбонові кислоти, 
С4-С6 ТУ У 24.1-33270581-003:2011 •
Кислота адипінова ГОСТ 10558-80 • •
Кислота адипінова 
поліпшена ТУ У 24.1-33270581-026:2008 •
Кислота азотна 
неконцентрована ТУ У 00203826.021-2000 •
Кислота азотна 
неконцентрована ТУ У 24.1-33270581-005:2011 •
Кислота оцтова 
синтетична 
і регенерована 

ГОСТ 19814-74 •
Кислота оцтова 
синтетична харчова ТУ У 24.1-33270581-012:2007 •
Кислоти нижчі 
дикарбонові (суміш) 
(НДК очищені)

ТУ У 24.1-05607824-045:2007 •

Кислоти
Назва Стандарт

Натрій азотнокислий 
технічний, який 
не злежується

ТУ У 24.1-05761614-015:2011 •
Натрій азотнокислий 
технічний ГОСТ 828-77 • •
Натрій азотнокислий 
технічний, який 
не злежується

 ТУ У 24.1-33270581-002:2011 •
Нітрит натрію з добавкою  
проти злежування ТУ У 05761614.014-98 •
Нітрит натрію технічний ГОСТ 19906-74 •
Плав соди кальцинованої

ТУ У 24.1-00203826-026-2002  
(з червня 2013 року —  

ТУ У 20.1-00203826-044:2013) •
Пластифікатори ТУ У 24.1-33270581-013:2007 •
Реактиви.  
Натрій азотістокислий ГОСТ 4197-74 •
Солі вуглеамонійні ГОСТ 9325-79 •
Солі вуглеамонійні харчові 
(гідрокарбонат амонію 
харчовий)

ТУ У 6-04687873.025-95 •

Інша продукція

OSTCHEM • Основна продукція40



Назва Стандарт

Вироби з полістиролу для 
пакування харчових продуктів ТУ У 14338211.001-95 •
Вироби пінополістирольні 
для незнімної опалубки

ТУ У В.2.7-.25.2-31615086-004: 
2006 •

Дисперсія полівінілацетатна 
гомополімерна грубодисперсна ТУ У 24.1-33270581-020:2007 •
Дисперсія сополімерів 
вінілацетату ТУ У 24.1-33270581-034:2009 •
Лак полівінілацетатний ТУ У 24.1-33270581-008:2006 •
Мішки поліетиленові клеєні 
з клапаном ТУ У 25.2-33270581-024:2008 •
Мішки поліпропіленові клеєні 
з клапаном ТУ У 25.2-33270581-025:2008 •
Плити пінополістирольні ДСТУ Б В.2.7-8-94 •
Полістирол загального 
призначення ГОСТ 20282-86 •
Полістирол загального 
призначення ТУ У 24.1-05761614.058-2004 •
Полістирол, який вспінюється ТУ У 24.1-05761614-017:2008 •
Полістирол удароміцний ТУ У 24.1-05761614-65:2010

 •
Скриньки із спіненого 
полістиролу ТУ У 25.2-31615086-003: 2009 •
Смоли іонообмінні — аніоніти: 
марка АВ-17-8 ГОСТ 20301-74 •

Назва Стандарт

Смоли іонообмінні —  
катіоніти сильнокислотні: •
Марка КУ-2-8 ГОСТ 20298-74,  

ТУ У 24.1-00203826-042:2009
Марка КУ-2-8 Na ТУ У 24.1-00203826-042:2009

Марка КУ-2-8 Na счС 
(АКВАКАТІОН) ТУ У 24.1-00203826-040:2009

Марка КУ-2-8 Na чС 
(АКВАКАТІОН)            ТУ У 24.1-00203826-040:2009

Марка КУ-2-8 Кр ТУ У 24.1-00203826-042:2009

Марка КУ-2-8 чС ГОСТ 20298-74

Марка КУ-2-8 чС (АКВАКАТІОН) ТУ У 24.1-00203826-040:2009

Марка КУ-2-8 Кр Na ТУ У 24.1-00203826-042:2009

Марка КУ-2-6 ТУ У 24.1-00203826-042:2009

Марка КУ-2-6 Na  ТУ У 24.1-00203826-042:2009

Марка КУ-2-4 ТУ У 24.1-00203826-042:2009

Марка КУ-2-4 Na ТУ У 24.1-00203826-042:2009

Марка КУ-2-10 ТУ У 24.1-00203826-042:2009

Марка КУ-2-10 Na ТУ У 24.1-00203826-042:2009

Марка КУ-2-20 ГОСТ 20298-74

Марка КУ-23-10/60 ГОСТ 20298-74

Марка КУ-23-15/100 ГОСТ 20298-74

Марка КУ-23-30/100 ГОСТ 20298-74

Смола 
карбамідоформальдегідна ТУ У 20.1-33270581-014:2012 •
Смола карбамідо-
формальдегідна малотоксична ТУ У 24.1-33270581-029:2008 •
Сополімер стиролу 
з дивінілбензолом ТУ У 24.1-00203826-028-2003 •
Спирт полівініловий ГОСТ 10779-78 •

Полімери та полімерні вироби
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3  4  10
місце 

за потужностями 
виробництва нітратів

* за даними 2013 International Fertilizers Association

місце  
за потужностями 

виробництва аміаку

місце  
за потужностями 

виробництва 
карбаміду

Світові позиції  
OSTCHEM*

За три роки роботи група OSTCHEM увійшла до першої 
десятки світових виробників та експортерів азотних 
добрив. OSTCHEM постійно збільшує обсяги випуску 
хімічної продукцїї, яка експортується вже до 80 країн 
світу (2013 рік).
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ПрАТ «УкрАгро НПК» є лідером з постачання азотних добрив на ринок 
України та одним з найбільших українських виробників комплексних міне-
ральних добрив (тукосумішей).

ПрАТ «УкрАгро НПК» є власником найбільшої в Україні мережі складів з ре-
алізації мінеральних добрив. Ця мережа налічує 28 складів у всіх сільсько-
господарських регіонах країни.

Володіючи більш ніж чвертю світових запасів чорноземів, Україна має усі 
передумови стати провідним світовим виробником продовольства. Усвідом-
люючи цей потенціал, OSTCHEM прагне розвивати постачання мінеральних 
добрив українським сільгоспвиробникам шляхом вибудови загальнонаціо-
нальної складської мережі.

Дистрибуція
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Виробничі підрозділи 
ПрАТ «УкрАгро НПК»

Склади  
ПрАТ «УкрАгро НПК»

Донецьк

Луганськ

Запоріжжя

Дніпропетрівськ

Херсон

Кіровоград

Полтава

Одеса

Харків

Житомир

Чернівці

Тернопіль

Івано-Франківськ

Львів

Чернигів

Суми

Київ

ВЕСЕЛЕ

ВИННИЦЯ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Симферопіль

СМІЛЬНЕ

ТОРСЬКЕ

ВОЛОЧИСЬК

СТАРОКОСТЯНТИНІВ

АНДРУШІВКА

ЛЮБАШІВКА

ЖАШКІВ

ФАСТІВ

БАРИШІВКА

НІЖИН

ПИРЯТИН

ВИЛИ

РОМНИ

НОВІ САНЖАРИ

ВІЛЬНОГІРСЬК
ДОЛИНСЬКА

НОВОМИРГОРОД

ЧАПАЄВЕ

ЛОЗОВА

ПОКРОВСЬКЕ

ТРОЯНИСНІГУРІВКА

Ужгород

Луцьк

Рівне

Черкаси

Від часу входження до складу OSTCHEM ПрАТ «УкрАгро НПК» збільшило 
число своїх складів з 15 до 28. Зараз дистрибуційна мережа групи OSTCHEM 
покриває усі сільськогосподарські регіони України. Завдяки цьому вітчиз-
няним клієнтам групи забезпечено безпрецедентну географічну близькість 
до постійних запасів продукції.

ПрАТ «УкрАгро НПК» продовжує розвиток власної мережі, плануючи як по-
дальше збільшення кількості складів, так і інвестування в інтенсивну модер-
нізацію та розвиток наявних об'єктів.

207,2
2010 рік 2011 рік 2012 рік

269,1

612,1

Разом: 1 088 480 т

тис. т
тис. т

тис. т

Результати діяльності

ЖМЕРИНКА

БАЛТА

Сєвєродонецьк
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ТОВ «Морський спеціалізований порт Ніка-Тера» у Миколаєві забез-
печує перевалку мінеральних добрив, а також зернових, олії, сірки, 
фосфоритів, вугілля та інших сухих вантажів. У порту працюють три 
термінали. З літа 2013 року пропускна здатність «Ніка-Тери» — 
5,7 млн т на рік.

Наявність власних потужностей з перевалки мінеральних добрив 
дозволяє підприємствам групи OSTCHEM вибудувати надійні логіс-
тичні зв’язки із споживачами. Найближчим часом «Ніка-Тера» стане 
одним з найбільших в Україні портів з перевалки сипучих вантажів.

Нова технологія прийому сипучих добрив з залізничного транспорту 
дозволить завантажувати на судно щогодини до 1,5 тис. т карбамі-
ду, котрого порт може зберігати до 50 тис. т. Місткість зерносховищ 
порту зросте з нинішніх 40 тис. т до 210 тис. т, що дозволить збіль-
шити вантажообіг зернового комплексу до 6 млн т на рік.

Логістика
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Заплановані характеристики порту «Ніка-Тера»:

9 причалів з довжиною причальної лінії понад 2 000 п. м 

можливість приймати та обробляти судна дедвейтом 70 000 тонн

протяжність під'їзних та внутрішніх дорожніх шляхів понад 20 км

загальний об'єм складів — 685 000 тонн, з них:

210 000 тонн — зернові;

175 000 тонн — мінеральні добрива;

300 000 тонн — відкриті склади (навал).
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Інвестиції
OSTCHEM планомірно розвиває хімічне виробництво, власну 
систему дистрибуції та портову інфраструктуру, маючи де-
тальну інвестиційну програму на 2013–2015 роки. Завдяки 
інвестиціям група не лише відновила виробництво на наявних 
потужностях, але і значно модернізувала їх.

Розвиваючи підприємства азотної промисловості, OSTCHEM 
створює також нові напрямки бізнесу. Група вкладає значні 
кошти у нові виробничі об'єкти та інфраструктуру. При цьо-
му впровадження сучасних технологій сприяє зниженню 
енергоємності виробництва та зменшенню екологічного 
навантаження.

493,6

2010 рік 2011 рік 2012 рік

1 158
906,9

Інвестиційна діяльність 
OSTCHEM

млн грн.

млн грн.

млн грн.
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Сталий розвиток
OSTCHEM будує свій бізнес у відповідності з принципами сталого 
розвитку, роблячи внесок у збереження екосистем, збільшення 
вітчизняного виробничого потенціалу та покращення добробуту 
суспільства.

OSTCHEM є одним з найбільших інвесторів та працедавців 
в Україні.

Пріоритетні напрямки корпоративної соціальної відповідальності 
OSTCHEM на найближчі роки — це, насамперед, екологія, турбота 
про здоров’я співробітників, освіта та наука, а також соціально-
економічний розвиток регіонів, у яких працюють підприємства 
групи.
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Турбота 
про екологію
Захист екології — пріоритетне завдання для OSTCHEM. Усі під-
приємства групи здійснюють власні економічні програми, спря-
мовані як на запобігання екологічним ризикам у процесі вироб-
ництва, так і на покращення стану довкілля загалом.

OSTCHEM надає великого значення збереженню водного та по-
вітряного басейнів, прагнучи зменшувати обсяги споживання 
природних ресурсів та оптимізувати виробничі процеси. 

ПАТ «Концерн Стирол» 
з 2010 року виділило понад 
190 млн грн. на екоініціативи 
і до кінця 2013 року на 20% 
зменшило викиди пилу селі-
три у цеху виробництва амі-
ачної селітри. Нинішній рівень 
викидів підприємства вже 
цілком відповідає нормативам 
країн ЄС: у 2012 році він був 
на 39% нижче від  дозволеної 
норми.

На ПАТ «Азот» (м. Черкаси) 
модернізували очисні споруди, 
якими користуються також 
комунальні служби міста. 
У цей проект підприємством 
вкладено 21 млн грн. Щороку 
на модернізацію та підтримку 
природоохоронних об'єктів 
ПАТ «Азот» витрачає понад 
6 млн грн.

ПАТ «Рівнеазот» у 2013 році 
витратило 1 млн грн. на 
екологічні проекти, спрямова-
ні на запобігання ймовірних 
неорганізованих викидів 
оксиду азоту в атмосферу 
та ремонт насосного облад-
нання артезіанських сверд-
ловин. У 2012 році стала 
до ладу парова турбіна, яка 
перетворює пару на електро-
енергію, яку надалі споживає 
це підприємство.

ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єд-
нання Азот» втілює низку 
«зелених проектів». Вже 
змонтовано дві аспіраційні 
системи для відсмоктуван-
ня пилу аміачної селітри 
та карбаміду, що зменшить 
шкідливі викиди у атмос-
феру на 10%. У 2013 році 
на захист Сєвєродонецька 
та околиць від забруднень 
заплановано було витрачено 
близько 1,5 млн грн.

Всі українські підприємства групи є учасниками програми «Відпові-
дальна турбота хімічної промисловості України». На підприємствах 
розроблено низку заходів, які мають довготермінові цілі у спільній 
екологічній політиці і відповідають положенням Глобальної хартії 
Responsible Care.

На АТ «Нітроферт» прийнята 
Програма досягнення цільо-
вих екологічних показників 
до 2017 року з необхідним об-
сягом фінансування до €11 млн. 
У 2015 році заплановано капі-
тальний ремонт печі первинного 
реформінгу з метою зниження 
витрати природного газу на спа-
лювання, зниження викидів NОX 
до 0,69 кг/т аміаку, а також 
заходи, спрямовані на очищення 
води та зменшення стоків.
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Соціальна  
інфраструктура
Власник OSTCHEM Дмитро Фірташ ініціював про-
граму «Збережи своє місто», спрямовану на бу-
дівництво та відновлення різних об’єктів місцевої 
соціальної інфраструктури.

У 2010–2012 роках хімічні підприємства OSTCHEM 
витратили 134,2 млн грн. на соціальну інфраструк-
туру міст, де вони розташовані. Транспорт

У Горлівці, Сєвєродонецьку та Чер-
касах підприємства OSTCHEM виді-
лили кошти на капітальний ремонт 
та оновлення громадського тран-
спорту, реконструкцію міських доріг. 
У 2014 році капітальний ремонт 
13 тис. кв. м доріг планує провести 
ПАТ «Рівнеазот» — як внутрішніх, 
що знаходяться на території заво-
ду, так і доріг загального користу-
вання.

Культура
В Черкасах и Горлівці відремон-
товано найбільші міські культурні 
центри. ПрАТ «Сєвєродонецьке 
об’єднання Азот» фінансує міський 
Будинок культури хіміків. В рамках 
ініційованої Дмитром Фірташем 
програми «Допомога містам» під-
приємства OSTCHEM допомагають 
рідним містам у проведенні мас-
штабних свят та культурних акцій.

Медицина
Підприємства OSTCHEM у Черкасах, 
Сєвєродонецьку, Горлівці є спон-
сорами придбання необхідного 
сучасного обладнання для мед-
установ, в тому числі для інтерна-
тів дітей-інвалідів.

Охорона 
дитинства
Протягом багатьох років підпри-
ємства OSTCHEM створюють ди-
тячі гральні майданчики у містах, 
де вони ведуть свою діяльність. 
Крім того, з травня 2013 року 
ПАТ «Азот» (м. Черкаси) взяло 
шефство над десятьма міськими 
школами. 
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Прибутковий розвиток компанії-лідера — це можливість 
створювати цінності для своїх працівників, заслуговуючи 
у такий спосіб їхню довіру та бажання розвиватися у бізнесі.

В OSTCHEM ми створюємо усі умови для максимально 
ефективної реалізації професійних та людських якостей наших 
співробітників.

Покращення якості 
життя як зростання 
професіоналізму
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Освіта та наука 
OSTCHEM сприяє розвиткові середньо-спеціальної та вищої освіти 
в Україні, приділяючи особливу увагу підготовці кадрів для хімічної 
промисловості.

На підприємствах групи впроваджено іноваційні системи професійної 
підготовки та перепідготовки кадрів, а обов'язковою частиною ціліс-
ної системи роботи з персоналом підприємств є робота з кадровим 
резервом. 

В рамках ініційованої Дмитром Фірташем програми «Підтримка 
шкільної хімічної освіти» OSTCHEM сприяє проведенню всеукраїн-
ських шкільних олімпіад з хімії серед старшокласників. Також група 
OSTCHEM надає допомогу українській національній команді школярів, 
яка щорічно бере участь у Міжнародній хімічній олімпіаді, на якій наші 
юні хіміки посідають призові місця. Крім того, групою запроваджено 
спеціальні стипендії для найкращих вчителів з хімії у школах.
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Персонал
OSTCHEM прагне залучати кваліфікованих, ініціативних 
та лояльних співробітників, пропонуючи найсприятливі-
ші умови праці та постійно підвищуючи їхню кваліфіка-
цію. Працівники групи регулярно беруть участь у між-
народних конференціях та тренінгах.

На підприємствах OSTCHEM діють програми розвит-
ку молодих працівників та навчання усього персона-
лу новітнім технологіям. Кадровий склад підприємств 
йде у ногу з прогресом та постійно вдосконалюється 
професійно.

OSTCHEM створює зручні та безпечні робочі місця, фор-
муючи таку корпоративну культуру, за якої працівники 
мають змогу ефективно застосовувати свої професійні 
навички та вдосконалювати свої таланти.
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Здоров'я та спорт

OSTCHEM приділяє велику увагу популяризації спорту та здорового способу життя. 
На базі усіх підприємств OSTCHEM працюють спортивні клуби та секції, які справедливо 
пишаються вражаючою колекцією нагород, завойованих на різноманітних змаганнях на-
ціонального та міжнародного рівнів.

OSTCHEM профінансувала будівництво низки нових сучасних спорткомплексів, включно 
з футбольними стадіонами та волейбольними майданчиками. ПАТ «Азот» (м. Черкаси) до-
датково проводить поетапний ремонт головного міського спорткомплексу. ПрАТ «Сєвєро-
донецьке об’єднання Азот» надає постійну доброчинну підтримку спортивним закладам 
міста. ПАТ «Концерн Стирол» підтримує спортивну команду з міні-футболу на національ-
них та міжнародних змаганнях.

З 2013 року OSTCHEM є генеральним партнером футбольного клубу «Динамо» (м. Київ).
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ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ»  

ПАТ «АЗОТ»

ПАТ «РІВНЕАЗОТ»  

ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ»  

вул. Горлівської дивізії, 10, м. Горлівка, Україна
Тел.: +380 6242 7-89-26 
Факс: +380 6242 7-82-43
www.ostchem.com

вул. Першотравнева, 72, м. Черкаси, 18014, Україна
Тел.: +380 472 39-63-03, 39-61-27 
Факс: +380 472 54-01-46, 64-03-36
www.ostchem.com

м. Рівне-17, 33017, Україна
Тел.: +380 362 61-20-00, 61-22-03, 61-22-06
Факс: +380 362 61-80-50, 61-80-93, 61-83-53
www.ostchem.com

вул. Пивоварова, 5, м. Сєвєродонецьк, Луганська обл., 93403, Україна,
Тел.: +380 645 71-21-71; 71-48-40, 
Факс: +380 6452 6-87-94; 6-85-30
www.ostchem.com

ПрАТ «УкрАгро НПК»

ТОВ «Морський 
спеціалізований порт  
Ніка-Тера»

вул. Мечнікова, 2, 22-й поверх БЦ «Парус», м. Київ, 01601, Україна
Тел.: +38 044 392-20-00
www.urozhai.ua

вул. Айвазовського, 23, м. Миколаїв, 54052, Україна
Тел./факс: +380 512 67-08-60 
www.nikatera.com

Ярвекюла тєє, 1, м. Кохтла-Ярве, 30197, Естонія
Тел.: +372 337-83-10 
Факс: +372 337-84-90
www.nitrofert.ee

АТ «НІТРОФЕРТ»  




