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Ліщина
Богдан Миколайович (1937–2012)
Випускник факультету технології неорганічних речовин (1958)
Генеральний директор Сєвєродонецького виробничого
об’єднання «Азот».
Народний депутат України І скликання

Lishchyna
Bohdan Mykolayovych (1937–2012)
A graduate of the Faculty of Inorganic Substances Technology (1958)
Director General of Severodonetsk Production Association «Azot».
People’s Deputy of Ukraine of I convocation
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ародився 4 липня у с. Чистилів на Тернопільщині у селянській родині. У 1953–1958 рр.
навчався в Харківському політехнічному інституті імені В. І. Леніна на факультеті технологій неорганічних речовин, де здобув кваліфікацію інженера-механіка
хімічних виробництв.
Після закінчення інституту отримав направлення
на Лисичанський хімічний комбінат (потім — Сєвєродонецьке виробниче об’єднання «Азот»), де впродовж 1958–
1974 рр. поступово обіймав посади майстра з ремонту
технічного обладнання цеху синтезу метанолу, механіка,
заступника начальника та начальник цеху.
З 1974 до 1978 р. працював головним механіком
Сєвєродонецького виробничого об’єднання «Азот» імені
Ленінського комсомолу. Богдан Миколайович упродовж
1978–1996 рр. керував найбільшим не тільки в нашій
країні, а й у всій Європі хімічним комплексом, на якому
випускали понад 100 найменувань продукції органічної та
неорганічної хімії, необхідної у найрізноманітніших галузях
промисловості, у сільському господарстві та в повсякденному житті.
Б. Н. Ліщина, будучи генеральним директором «Азоту», думав і турбувався не тільки про добробут
керованого ним підприємства. Не менш важливою була
для нього і турбота про розвиток Сєвєродонецька. З його
ім’ям пов’язано багато добрих справ: збудовано десятки
тисяч квадратних метрів житла, універсам, центральний
універмаг, велике овочесховище, м’ясохолодильна база,
нові стаціонарні корпуси піонертабору, диткомбінат, база
відпочинку, оснащено передовим обладнанням хірургічний корпус медсанчастини (нині — міська багатопрофільна лікарня).
Богдан Миколайович — член Комісії Верховної Ради
України з питань економічної реформи й управління
народним господарством, академік Академії інженерних
наук України (1991), лауреат премії Ради Міністрів СРСР
(1983), лауреат Державної премії УРСР (1985), народний
депутат України (1990). Нагороджений орденами Леніна
(1986), Трудового Червоного Прапора (1977), медалями «Почесний хімік СРСР» (1985), «Почесний громадянин м. Сєвєродонецька».
Помер 19 листопада 2012 р. у м. Сєвєродонецьку.
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e was born on July 4 in Chystyliv village of Ternopil
region in a rural family. In 1953–1958, he studied
at Kharkiv Polytechnic Institute named after Lenin
at the Faculty of inorganic substances technology, where
he obtained qualification of mechanic engineer of chemical industries.
After studying, he received job referral to Lysychansk
chemical plant (later — Severodonetsk Production Association «Azot»), where during 1958–1974, he held the positions of a repairer of technical equipment at the methanol
synthesis workshop, mechanic, deputy chief, chief of the
workshop.
From 1974 to 1978 he worked as a chief mechanic
of Severodonetsk Production Association «Azot» named
after Lenin Komsomol. During 1978–1996, Bohdan
Mykolayovych headed the largest not only in our country but also in Europe chemical complex, which produced
more than 100 products of organic and inorganic chemistry required in the most diverse sectors of industry, agriculture and daily life.
B. M. Lishchyna being a Director General of «Azot»,
thought and worried not only about the welfare of his
enterprise. Equally important for him was to take care of
the development of the city of Severodonetsk. His name
is associated with many good things: tens of thousands of
square meters of housing, supermarkets, central department store, large vegetable store, frozen mean locker,
new stationary buildings of pioneer camps, pre-school,
recreation center, equipped with advanced equipment,
surgical unit of medical building (now multi-field hospital) were built.
Bohdan Mykolayovych — a member of the Verkhovna
Rada of Ukraine on economic reforms and economic management, a member of the Academy of Engineering Sciences of Ukraine (1991), a winner of the USSR Council of
Ministers (1983), a winner of the State Prize of the USSR
(1985), People’s Deputy of Ukraine (1990). He was awarded
the Order of Lenin (1986), Red Banner of Labor (1977),
medals «Honorary chemist of the USSR» (1985), «Honorary
Citizen of Severodonetsk».
B. M. Lishchyna died on November 19, 2012 in Seve
rodonetsk.
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