


Приватне акціонерне товариство «Сєвєродонецьке об'єднання Азот» ― одне з найбільших 
хімічних підприємств України. Його заслужено називають підприємством європейського типу. 
Тут забезпечено високий рівень автоматизації та комп'ютеризації виробничих процесів, сучасну 
культуру виробництва.

Підприємство займає територію близько 800 гектарів. «Сєвєродонецьке об'єднання Азот» 
спеціалізується на виробництві азотних мінеральних добрив (аміак, карбамід, аміачна, калієва 
та натрієва селітри), вуглеамонійних солей, органічних спиртів та кислот (оцтова кислота, метанол, 
формалін, спирт полівініловий, адипінова кислота, смола карбамідоформальдегідна), ацетилену, 
вінілацетату, виробів з полімерів і полімерних плівок.

Низку видів продукції об'єднання було включено до переліку «100 кращих товарів України». 
Серед них ― оцтова кислота, технічний рідкий аміак, аміачна селітра, технічний метанол, 
поліпшена адипінова кислота, карбамід, технічний циклогексанон та інші.

За експорт якісної, конкурентоспроможної продукції, чітке виконання контрактів, активну 
інтеграцію в світову економіку «Сєвєродонецьке об'єднання Азот» було нагороджено 
престижними міжнародними призами, в тому числі GoId Globe і Trade Leader Club.

За підсумками останніх років підприємство увійшло до рейтингу «Топ-100. Кращі компанії 
України». На його базі проводяться галузеві семінари, науково-практичні конференції.



Презентуючи «Сєвєродонецьке об'єднання Азот», в першу чергу, хочу відзначити наш чудовий трудовий 
колектив. Сьогодні на підприємстві працюють вісім тисяч людей, які вирізняються високою кваліфікацією, 
організованістю та творчим підходом до справи.

Керівництво «Сєвєродонецького об'єднання Азот» за підтримки Дмитра Васильовича Фірташа, Голови Ради 
Федерації роботодавців України та Голови Ради директорів GROUP DF, піклується про розвиток славетних 
трудових традицій нашого підприємства та про спадкоємність поколінь. У нас діє чітка система заохочень 
за сумлінну працю, успішно реалізується програма омолодження кадрового складу, проводяться конкур-
си професійної майстерності серед молодих працівників. Все це допомагає вдосконалювати нашу роботу. 
У 2009 році підприємство отримало міжнародний сертифікат відповідності системи менеджменту якості 
міжнародному стандарту ISO 9001-2008.

Всі цехи та споруди, допоміжні служби та об'єкти соціального та культурного призначення, що входять 
в структуру «Сєвєродонецького об'єднання Азот», відповідають сучасним вимогам і продовжують розвива-
тися.

Ми налагодили ефективне соціальне партнерство та стабільно виконуємо всі пункти колективного договору.

Десятки товарів, що випускає «Сєвєродонецьке об'єднання Азот», ми експортуємо в країни ближнього та да-
лекого зарубіжжя. Ми утримуємо передові позиції в галузі та власною справою зміцнюємо авторитет віт-
чизняного хімпрому в Україні та за кордоном. У нас є всі підстави з упевненістю дивитися в майбутнє.

 

Леонід БУГАЙОВ 

Голова Правління ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот» 
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Історія
На початку своєї історії «Сєвєродонецьке об'єднання 
Азот» мало назву Лисичанський хімкомбінат. Май-
бутній гігант хімічної промисловості було побудо-
вано на лівому березі Сіверського Дінця, напроти 
Лисичанська. Він повинен був дати першу продукцію 
в 1941 році, але цьому перешкодила війна.

У післявоєнні роки хімкомбінат фактично було побу-
довано заново. Його було прийнято в експлуатацію 
16 лютого 1951 р. У цьому ж році робітниче селище 
Лісхімстрой стало містом Сєвєродонецьком.
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Спочатку на містоутворюючому підприємстві випуска-
ли слабку азотну кислоту й аміачну селітру. Розвиток 
виробництва йшов швидкими темпами, і підприємство 
незабаром стало багатопрофільним. У 1966 році ко-
лектив хімкомбінату за високі трудові досягнення було 
нагороджено орденом Леніна. І надалі підприємство 
продовжувало бути галузевим лідером.

Сєвєродонецьк називають містом хіміків. Його цен-
тральна магістраль отримала назву проспекту Хіміків. 
Чотири працівники сєвєродонецького «Азоту» ― Іван 
Іванович Гладкий, Віктор Федорович Гогін, Валерій 
Павлович Єгоров, Олександр Олексійович Верховод ― 
стали Героями Соціалістичної Праці. Імена прославле-
них «азотівців» носять чотири вулиці міста. 460 пере-
довиків і новаторів виробництва було нагороджено 
орденами. 

Орден Леніна

Про всі етапи становлення та розвитку, а також про 
сьогодення підприємства яскраво розповідають експо-
зиції Народного музею історії «Азоту» і створені штат-
ними журналістами книги та фільми, а також наукові 
роботи, присвячені «Сєвєродонецькому об'єднанню 
Азот».

З 2011 року підприємство входить до групи 
OSTCHEM Group DF. Наразі відбувається оновлен-
ня основних фондів хімкомбінату та модернізація 
виробництва.
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Виробничі 
потужності

«Сєвєродонецьке об'єднання Азот» випускає близь-
ко 50 найменувань конкурентоспроможної хімічної 
продукції. 

Увійшовши до складу групи OSTCHEM Group DF, 
сєвєродонецький «Азот» повніше розкрив свій потен-
ціал і збільшив використання виробничих потужностей: 
з 68,4% у 2010 році до 92,4% у 2012 році.

Неухильно зростає випуск базових видів продукції, 
причому часто реальні обсяги виробництва перевищу-
ють показники планової потужності.

Виробничі потужності10



Використання  
виробничих потужностей

68,4 %

2010 рік: 2012 рік:

92,4 %

Основні потужності

Аміак рідкий 
технічний

Амонію нітрат 
(селітра аміачна)

Сечовина 
(карбамід)

Метанол

550 тис. т на рік

390 тис. т на рік

190 тис. т на рік

1020 тис. т на рік

Оцтова  
кислота

Аміак водний 
технічний

150 тис. т на рік

60 тис. т на рік
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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

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

Сечовина (карбамід) ГОСТ 2081-92 (ДСТУ 7312:2013)

Назва Стандарт

Вінілацетат-ректифікат ТУ У 20.1-33270581-011:2012

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

Формалін технічний ГОСТ 1625-89

Циклогексан технічний ГОСТ 14198-78

Циклогексанон технічний ГОСТ 24615-81

Основна продукція 
Азотні добрива Органічне виробництво

Основна продукція14



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

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

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 24.1-33270581-005:2011

Кислота оцтова синтетична і 
регенерована ГОСТ 19814-74

Кислота оцтова синтетична 
харчова ТУ У 24.1-33270581-012:2007

Гази Кислоти
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Назва Стандарт

Натрій азотнокислий технічний ГОСТ 828-77

Натрій азотнокислий технічний, 
який не злежується  ТУ У 24.1-33270581-002:2011

Пластифікатори ТУ У 24.1-33270581-013:2007

Солі вуглеамонійні ГОСТ 9325-79

Солі вуглеамонійні харчові 
(гідрокарбонат амонію харчовий) ТУ У 6-04687873.025-95 

Назва Стандарт

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

Смола карбамідоформальдегідна ТУ У 20.1-33270581-014:2012

Смола карбамідоформальдегідна 
малотоксична ТУ У 24.1-33270581-029:2008

Спирт полівініловий ГОСТ 10779-78

Інша  
продукція

Полімери  
та полімерні вироби

Основна продукція18



Географія діяльності

Австрія
Азербайджан
Албанія
Алжир
Ангола
Антигуа і Барбуда
Антильскі острови
Аргентина
Афганістан

Багамські острови
Барбадос
Бахрейн
Беліз
Бельгія
Бенін 
Білорусь
Болгарія
Боснія і Герцеговина
Бразилія

Великобританія
Венесуела
Віргінські острови
Вірменія

Габон
Гайанa
Гана
Гватемала
Гвінея
Гондурас
Гонконг
Греція
Грузія 

Данія
Джибуті
Домініканська республіка

Еквадор
Естонія
Ефіопія

Єгипет
Ємен

Ізраїль
Індія
Індонезія
Ірак
Іран
Ірландія
Ісландія
Іспанія
Італія 

Йорданія

Казахстан
Кайманові острови
Камерун
Канада
Катар
Кенія
Киргизстан
Китай
Кіпр
Колумбія
Конго
Корея
Косово
Коста-Рика
Кот д'Івуар
Куба
Кувейт

Країни, до яких здійснюється експорт продукції «Сєвєродонецького об'єднання Азот»

Латвія
Ливан
Литва
Ліберія
Лівія
Ліхтенштейн
Люксембург

Македонія
Малайзія
Малі
Мальта
Марокко
Мексика
Moлдовa 

Нігер
Нігерія
Німеччина
Нідерланди
Норвегія

Об'єднані Арабські Емірати
Оман

Пакистан
Панама
Перу
Південно-Африканська 
Республіка (ПАР)
Польща
Португалія

Росія
Румунія

Сальвадор
Сан-Маріно
Саудівська Аравія
Сейшельські острови
Сенегал
Сербія
Сингапур
Сирія
Словаччина
Словенія
Судан
США

Таджикистан
Таїланд
Тайвань
Taнзанія
Того
Туніс
Туреччина 
Туркменістан

Уганда
Угорщина
Узбекистан

Філіппіни
Фінляндія
Франція 

Хорватія

Чад
Чехія
Чорногорія

Швейцарія
Швеція

Географія діяльності20



Система  
менеджменту якості

На сєвєродонецькому «Азоті» було розроблено, впро-
ваджено та сертифіковано систему менеджменту якості 
на відповідність вимогам стандарту ISO 9001.

Одним з головних принципів системи менеджменту 
якості є процесний підхід. Всі процеси, що вимага-
ють контролю якості, визначаються в документованих 
процедурах координаційною радою підприємства. Для 
кожного процесу задають критерії та періодичність 
вимірювання якості. Кожен процес забезпечують інфор-
маційними, людськими та іншими ресурсами, необхід-
ними для нормального функціонування системи менед-
жменту якості. 

Результати аналізу даних системи менеджменту якості 
за всіма процесами розглядають на координаційній 
раді один раз на квартал для досягнення запланованих 
результатів та постійного поліпшення процесів.

Систему менеджменту якості поширюють на всі процеси 
проектування, виробництва та реалізації аміаку, міне-
ральних добрив і кислот, продуктів органічного та неор-
ганічного синтезу, а також на управлінські та допоміжні 
процеси, що з ними пов’язані.

У 2008 році «Сєвєродонецьким об'єднанням Азот» було 
отримано міжнародний сертифікат відповідності систе-
ми менеджменту якості вимогам ISO 9001:2008. Сер-
тифікат було видано компанією SGS (Великобританія), 
лідером на глобальному ринку сертифікації систем 
управління якістю. Компанія SGS володіє величезним 
досвідом в сфері аудиту систем менеджменту та є акре-
дитованою на право проведення сертифікаційних робіт 
у United Kingdom Accreditation Services (UKAS) ― націо-
нальному органі Великобританії з акредитації організа-
цій, що надають послуги з сертифікації.

Висока якість виконаної роботи підтверджується щоріч-
ними наглядовими та ресертифікаційними аудитами, які 
з 2009 року проводять фахівці SGS на сєвєродонецько-
му «Азоті».

Система менеджменту якості є обличчям підприємства 
та свідчить про високий рівень культури виробництва 
в «Сєвєродонецькому об'єднанні Азот».

Система менеджменту якості22



Основні 
результати  
діяльності 

2010—2012

Річні обсяги виробництва базової продукції, що випускає сєвєро-
донецький «Азот», неухильно ростуть, починаючи з 2011 року.

Виробництво аміаку  

зросло у 1,6 рази.

 
Випуск аміачної селітри  

збільшився в 1,2 рази.

 
Виробництво оцтової кислоти  

зросло у 1,6 рази.

 
Випуск формаліну  

збільшився в 1,7 рази.

У фінансовому плані ці показники виражені у зростанні обсягів 
реалізації продукції в діючих цінах.

Основні результати діяльності24



2010 рік, 
тис. т

2011 рік, 
тис. т

2012 рік, 
тис. т

Аміак 631,5 1031,3 1033,3

Нітрат амонію (аміачна селітра) 508,8 518,3 582,1

Сечовина (карбамід) 426,4 630,6 678,8

Оцтова кислота  88,7 141,7 144,7

Формалін 29,9 43,2 50,2

Загальна динаміка виробництва  
«Сєвєродонецького об'єднання Азот»
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3 329 280 
тис. грн.

2010 рік:

2011 рік:
2012 рік:

Загальна динаміка реалізації продукції 
«Сєвєродонецького об'єднання Азот»

6 064 157
тис. грн.

6 125 165
тис. грн.

50,6%

2010 рік: 2011 рік: 2012 рік:

Загальна динаміка реалізації  
мінеральних добрив, вироблених 
«Сєвєродонецьким об'єднанням Азот»

Експорт Внутрішній ринок

49,4%

61%

39%

58,6%

41,4%
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Інвестиції  
та модернізація

Увійшовши до групи OSTCHEM, «Сєвєродонецьке об'єд-
нання Азот» значно збільшило суми щорічних інве-
стицій в оновлення основних фондів підприємства та 
модернізацію виробництва.

2010 рік:

2011 рік:

2012 рік:

92,4 

Загальна сума інвестицій

166,9 
353

млн грн.

млн грн.

млн грн.

Інвестиції та модернізація30



2010 рік 2011 рік 2012 рік

На капітальний ремонт 52 
млн грн.

80,1 
млн грн.

120,8 
млн грн.

На модернізацію та технічне 
переобладнання

18,9 
млн грн.

72,9 
млн грн.

101,3 
млн грн.

На придбання землі під будівництво нових 
виробничих потужностей

120 
млн грн.

Сума інвестицій за напрямками

Інвестиції та модернізація32



Соціальна 
відповідальність

Будучи містоутворюючим підприємством, «Сєвєродо-
нецьке об'єднання Азот» несе високу соціальну від-
повідальність як перед своїми співробітниками, так 
і перед жителями всього регіону.

2010 рік:

2011 рік:

2012 рік:

17,8 

Внутрішня соціальна  
політика підприємства

22,5 26,8
млн грн.

млн грн.

млн грн.

«Сєвєродонецьке об'єднання Азот» дбає про відпочи-
нок та оздоровлення своїх співробітників та членів їх 
сімей, щорічно перераховуючи значні кошти на утри-
мання та розвиток чотирьох лікувально-курортних 
установ, у тому числі однієї дитячої. 

Також сєвєродонецький «Азот» фінансує Палац культу-
ри хіміків.

Утримання об'єктів соціальної сфери

Соціальна відповідальність34



Починаючи з 2011 року, підприємство заохочує своїх 
співробітників дотаційними путівками в санаторії 
та на бази відпочинку Криму та Західної України.

У 2012 році в 1,5 рази було збільшено кількість пра-
цівників сєвєродонецького «Азоту», що відвідали крим-
ські здравниці, та майже вдвічі було збільшено дотації 
підприємства на придбання «азотівцями» путівок.

База відпочинку  
«Хімік»

Заміський дитячий заклад 
оздоровлення та відпочинку  
ім. Ю. Гагаріна

2010 рік 2011 рік 2012 рік 2010 рік 2011 рік 2012 рік

Було оздоровлено за літній період працівників підприємства Було оздоровлено за літній період дітей

2341 2234 2308 981 757 848

Соціальна відповідальність36



Зовнішня соціальна  
політика підприємства

Важливим напрямком соціальної політики «Сєвєро-
донецького об'єднання Азот» є спонсорська та бла-
годійна допомога спортивним, навчально-освітнім, 
медичним, громадським, конфесійним та іншим непри-
бутковим організаціям у Сєвєродонецьку та в Лугансь-
кій області.

в тому числі 1,4 млн грн. ―  
благодійна допомога на підтримку 
і розвиток спорту в місті та області2010 3,1 млн грн.

в тому числі 17,5 млн грн. ―  
на закупівлю 10 нових тролейбусів 
для Сєвєродонецька2011 30,2 млн грн.

в тому числі 0,1 млн грн. ―  
ветеранам війни  
Сєвєродонецька2012 5,4 млн грн.

Соціальна відповідальність38



Екологічна 
відповідальність

Сєвєродонецький «Азот», що входить до групи 
OSTCHEM, ― підприємство, відповідальне за екологіч-
ну ситуацію як у самому місті, так і в регіоні в цілому. 
Як і всі підприємства групи OSTCHEM, «Сєвєродонецьке 
об'єднання Азот» приєдналось до Глобальної хартії 
Responsible Care і впроваджує індивідуальні заходи 
відповідно до програми «Відповідальна турбота хіміч-
ної промисловості України». Саме тому щороку зроста-
ють інвестиції, спрямовані на зниження впливу про-
мислових забруднень на навколишнє середовище.

2011 рік:

2012 рік:

1,1 1,5
млн грн.

млн грн.

Інвестиції в екологічні 
проекти

Екологічна відповідальність40



Очищення стічних вод

У цеху нейтралізації та очищення промислових стоків 
(НОПС) проводять капітальний ремонт усереднювача 
стічних вод. Оновлений технологічний комплекс до-
зволить оптимізувати перший етап очищення стоків 
з цехів виробництва органічного синтезу та цехів з ви-
робництва аміаку.

У капітальний ремонт і модернізацію цеху заплановано 
інвестувати більш ніж 2 млн грн.

Кінцева мета проведених робіт ― поліпшення якості 
стічних вод і позитивний вплив на екологію водної 
системи всього регіону.

На даний момент на капітальний ремонт цеху вже 
витрачено 1,3 млн грн.

склали інвестиції в ремонт 
і модернізацію усереднювача стічних 
вод, що значно покращить якість 
очищення стоків.

800  
тис. грн.

Зниження шкідливих викидів в атмосферу

На сєвєродонецькому «Азоті» було здійснено монтаж 
двох аспіраційних систем для відсмоктування пилу 
аміачної селітри та карбаміду, що утворюється при за-
вантаженні продукції в біг-беги. Це сприятиме знижен-
ню шкідливих викидів в атмосферу на 10%.

Ще одним важливим етапом стало функціонування 
нової установки додаткового холодильника для кон-
денсації сокової пари у відділенні виробництва аміач-
ної селітри. Установка дозволяє знижувати виробничі 
викиди в атмосферу на 20–25%.

Екологічна відповідальність42



Розвиток 
персоналу

В «Сєвєродонецькому об'єднанні Азот» сьогодні пра-
цюють вісім тисяч людей. Інноваційний характер 
хімічного виробництва та його висока наукоємність 
висувають високі вимоги до всіх працівників підприєм-
ства. Для підвищення ефективності людського ресурсу 
та відповідності цим вимогам використовуються пере-
дові технології з управління персоналом.

Розвиток персоналу44



На сєвєродонецькому «Азоті» задіяно понад 150 
робочих професій. Профтехучилища готують фахівців 
тільки по 20 з них. Підготовка робітників інших про-
фесій проводиться безпосередньо на підприємстві, де 
організовано власну систему професійної підготовки 
та перепідготовки кадрів.

Навчання проходить як з відривом від виробництва, 
так і на робочих місцях. Окрім підвищення кваліфікації, 
співробітники підприємства можуть отримати суміжну 
спеціальність.

Учбовий центр «Сєвєродонецького об'єднання Азот» 
було ліцензовано Міністерством освіти і науки Украї-
ни, професійне навчання в учбовому центрі проводять 
профільні фахівці високої кваліфікації.

Навчальний центр 
сєвєродонецького 
«Азоту»
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«Сєвєродонецьке об'єднання Азот» укладає довгостро-
кові договори з профільними навчальними закладами 
на підготовку молодих фахівців для підприємства. В 
даний час у вузах країни за рахунок коштів сєвєродо-
нецького «Азоту» навчаються 99 осіб, з них 41 ― на 
денній формі навчання (діти співробітників підприєм-
ства) і 58 ― на заочній (працівники підприємства).

Прагнучи залучити талановиту молодь, сєвєродонець-
кий «Азот» пропонує кращим студентам вузів програми 
стажувань на керівних посадах у початкових ланках 
підприємства. Протягом стажування студенти знахо-
дяться в тісному контакті з фахівцями підрозділів та 
інженерами навчального центру, які дають об'єктивну 
оцінку роботи стажерів.

Найбільш здібних та ініціативних стажерів надалі пра-
цевлаштовують і зараховують до кадрового резерву в 
початкових ланках підприємства.

Співпраця з вузами Складовою частиною цілісної системи роботи з персо-
налом підприємства є робота з кадровим резервом на 
керівні посади. У список кадрового резерву сєвєродо-
нецького «Азоту» входять близько 180 осіб.

Для визначення персонального складу резервістів 
використовуються як результати роботи співробітників, 
так і інтерв'ю, ділові ігри, тестування.

Починаючи з 2012 року, резервісти проходять теоре-
тичне навчання, що включає розвиток базових навичок 
управління, лідерських якостей та особистої ефектив-
ності керівника, правову підготовку, знання корпора-
тивної культури та колективного договору.

Для опанування практичних навичок роботи на посаді 
проводяться заходи щодо активного освоєння досві-
ду, в тому числі доручення питань на рівні керівни-
ка, поїздки на кращі вітчизняні та зарубіжні галузеві 
підприємства для практичного вивчення передових 
методів управління, участь у науково-технічних нара-
дах та конференціях.

В якості основної форми практичної підготовки ре-
зервістів застосовуються стажування на тимчасове 
виконання обов'язків керівника.

Після завершення теоретичної та практичної підготов-
ки проводиться оцінка резервістів. Для цього викори-
стовуються кар'єрні бесіди, інтерв'ю за компетенціями, 
тестування (профільний аналіз особистості, мотивацій-
ні цінності, роль у команді, стратегії поведінки в кон-
фліктній ситуації).

Призначення на посаду здійснюється з урахуванням 
результатів усіх перевірок, спрямованих на визначення 
здатності до ефективної управлінської діяльності.

Кадровий резерв 
підприємства
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Контактна інформація

ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ», 
вул. Пивоварова, 5, м. Сєвєродонецьк,  
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