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Н

ародився 20 вересня 1947 р. у селищі Д-Куз
нєцовка Дмитріївського району Курської області
(Росія). Упродовж 1966–1972 рр. навчався на
факультеті хімічного машинобудування Харківського політехнічного інституту за спеціальністю «Машини і апарати
хімічних виробництв». Серед найяскравіших спогадів студентства — робота в будівельних загонах у Тюменській
області та літня місячна поїздка в 1969 р. у споріднений
інститут в Магдебурзі (Німеччина). З великою вдячністю
та повагою згадує декана Є. Г. Седашову, заст. декана
І. І. Литвиненко, зав. каф., доц. Н. А. Гаврю, доц. А. Р. Яст
ребенецького, проф. А. Н. Цейтліна, проф. Г. К. Гончаренко, акад. В. І. Атрощенко, спочатку — доцента, а потім
проректора Л. Л. Товажнянского та ін.
У 1972 р., після закінчення інституту, Микола Іванович і його дружина-одногрупниця були прийняті на роботу
в Сєвєродонецьке галузеве виробниче управління Державного союзного тресту «ОРГХІМ», де працюють і сьогодні.
У 1975–1976 рр. проходив навчання на курсах з англійської мови у КДУ ім. Т. Шевченка. З 1976 по 1980 р. був
головним механіком виробництва аміаку англійської
поставки на заводі азотних добрив у м. Сьєнфуегос (Куба).
Згодом працював на посаді головного механіка, начальника технічного відділу, заступника генерального директора з розвитку в апараті управління (1980–1996). Сьогодні
обіймає посаду першого заступника голови Правління —
технічного директора ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ».
Микола Іванович постійно підтримує зв’язки з рідним
університетом, є членом Асоціації випускників НТУ «ХПІ».
Компанія допомагає кафедрі та інституту.
М. І. Азаров — автор низки науково-технічних статей і шести винаходів. Має чимало нагород, серед яких:
медаль Академії будівництва України імені М. С. Буднікова,
орден УТА «За заслуги в розвитку науки, освіти та промисловості», галузева відзнака «Знак Пошани за заслуги
перед хімічною галуззю України».
Серед його захоплень — подорожі, більярд, книги,
шахмати. Одружений. Дочка — випускниця інженернофізичного факультету НТУ «ХПІ» (1995), син працює у ПрАТ
«Сєвєродонецький ОРГХІМ».
Життєве кредо — «Тільки вперед, незважаючи на
жодні труднощі!»

H

e was born on September 20, 1947 in the village
D-Kuznyetsovka, Dmytriyivsky region of Kursk
region (Russia). During 1966–1972 he studied at
the Faculty of Chemical Machine Engineering of Kharkiv Polytechnic Institute, specialty «Machines and devices of chemical manufactures». Among the most vivid memories of the
studentship — work in the construction gangs in the Tyumen
region and a summer trip for one month in 1969 to the institute in Magdeburg (Germany). With great appreciation and
respect he remembers the Dean Ye. H. Sedashov, Vice-Dean
I. I. Lytvynenko, Head of the Department, Associate Professor
N. A. Havrya, Associate Professor A. R. Yastrebenetskyi, Professor A. N. Tseitlin, Professor H. K. Honcharenko, Academician V. I. Atroshchenko at first Associate Professor, then ViceRector L. L. Tovazhnyanskyy and others.
In 1972, after graduation, Mykola Ivanovych and his wifegroupmate were employed at Severodonetsk Industrial Production Directorate of the State Union Trust «ORGHIM»,
where they are still working.
From 1975–1976, he took courses in English at KSU
named after T. Shevchenko. From 1976 to 1980, he was a
chief mechanic of ammonia production of the English supply
at the nitrogen fertilizers plant in Cienfuegos (Cuba). Later, he
worked as a chief mechanic, Head of Technical Department,
and Deputy Director of development in management department (1980–1996). Today, the holds the position of First Deputy Chairman of the Board — Chief Technology Officer of
PJSC «Severodonetsky ORGHIM».
Mykola Ivanovych constantly keeps in touch with native
university, he is a member of NTU «KhPI» Alumni Association.
The company helps the department and institute.
M. I. Azarov — the author of several scientific and technical works and six inventions. He has many awards, including:
Medal of the Academy of Ukraine for Construction named
after M. S. Budnikov, UTA Order «For merits in development
of science, education and industry», industry award «Badge
of Honor for services to the chemical industry of Ukraine».
Among his hobbies — traveling, billiards, books, chess.
He is married. His daughter is a graduate of Physical Engineering Faculty of NTU «KhPI» (1995), son works in PJSC
«Severodonetsky ORGHIM».
His life slogan — «Never look back despite any difficulties!»
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