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рАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» — правонаступник Сєвєродонецького галузевого виробничого
управління Державного Cоюзного інженернотехнологічного тресту «ОРГХІМ» Міністерства хімічної промисловості СРСР. Організація була заснована в 1960 р. для
допомоги під час будівництва та введення в експлуатацію
нових хімічних заводів. Нині входить до числа найбільших
компаній на міжнародному ринку інжинірингових послуг,
має філії в Росії (м. Москва), Казахстані (м. Уральськ), Азербайджані (м. Баку), представництва в Білорусі (м. Новополоцьк) та ОАЕ (м. Дубай).
Спеціалісти підприємства виконують комплекс інжинірингових послуг при будівництві об’єктів: розгляд проектів,
інженерний нагляд за будівельно-монтажними роботами
усіх видів обладнання, розробка пускової та експлуатаційно-технічної документації, навчання персоналу замовника, пусконалагоджувальні та проектувальні роботи.
Сьогодні система менеджменту якості підприємства сертифікована за міжнародним стандартом ISO 9001:2008,
що дає змогу укладати договори з підприємствами хімічного і нафтогазового комплексу України та світу.
Головна цінність компанії — її колектив (близько
900 осіб). Серед фахівців: інженери-технологи, механіки, будівельники, електрики, програмісти, спеціалісти
з автоматики, вентиляції, управління проектами будівництва, проектувальники. У складі ПрАТ «Сєвєродонецький
ОРГХІМ» успішно розвивається проектний інститут, де працює понад 250 спеціалістів.
Плідна робота підприємства відзначена численними
нагородами: І місце в Золотому рейтингу серед інжинірингових компаній України за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2012, 2014 та 2015 рр. і звання
«Лідер галузі», присуджене оргкомітетом Національного
бізнес-рейтингу України за підсумками державних органів статистики.
Керівники ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» — голова
Правління М. В. Кошовець та перший заступник голови
Правління — технічний директор М. І. Азаров, з великою
повагою та вдячністю згадують рідний інститут, адже він
дав їм путівку в життя. Їхні щирі серця відкриті для спогадів
про студентські роки у ХПІ, а двері ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» відчинені для його випускників.
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JSC «Severodonetsky ORGHIM» is a successor
of Severodonetsk Industrial Production Directorate of the State Union of Engineer Techno
logy Trust «ORGHIM» of the Ministry of Chemical Industry of the USSR. The organization was founded in 1960
to assist in the construction and commissioning of new
chemical plants. Today, it is one of the largest companies on the international market of engineering services,
has branches in Russia (Moscow), Kazakhstan (Uralsk),
Azerbaijan (Baku), offices in Belarus (Novopolotsk) and
the UAE (Dubai).
The company specialists perform complex of engineering services at construction sites: review projects, engineering supervision of construction and installation works of all
kinds of equipment, development of startup, operational
and technical documentation, staff training, commissioning
and designing work.
Today, the quality management system of the company
is certified by ISO 9001: 2008, which makes it possible to
conclude agreements with enterprises of chemical and oilgas complexes of Ukraine and the world.
The main value of the company is its staff (about 900 people), including: engineers-technologists, mechanics, construction workers, electricians, programmers, specialists in
automation, ventilation, construction project management,
designers. In addition, as part of PJSC «Severodonetsky
ORGHIM» Design Institute is successfully developing, where
more than 250 professionals work.
The fruitful work of the company has been marked by
numerous awards: the first place in the Golden ranking
among engineering companies of Ukraine based on the
financial and bisiness activity in 2012, 2014, and 2015 and
the title «Industry Leader» awarded by the organizing committee of the National Business Rating of Ukraine according
to the results of the State Statistics Committee.
Directors of PJSC «Severodonetsky ORGHIM» — Charmain of the Board M. V. Koshovets and First Deputy Chairman of the Board — Chief Technology Officer M. I. Azarov
with respect and gratitude remember native university, which
gave them a start in life. Their sincere hearts are opened to the
memories of their studentship at KhPI, and the doors of PJSC
«Severodonetsky ORGHIM» are opened for its graduates.
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