
Звіт про досягнення 
члена Глобального 

договору  ООН 
ПАТ «СУМИХІМПРОМ»  

 
за період з листопаду 2020 по жовтень 2021 



Мені приємно повідомити, що                                                
ПАТ «СУМИХІМПРОМ» повторно підтверджує свою 
прихильність підтримці Десяти принципів 
Глобального договору ООН у сфері прав людини, 
трудових відносин, охорони навколишнього 
середовища та протидії корупції.  
 

Ми, як хімічний гігант, розуміємо всю свою 
відповідальність за підтримку та впровадження в 
повсякденну діяльність та на всіх рівнях  Десяти 
принципів Глобального договору ООН. 
 

У цьому щорічному повідомленні про досягнутий 
прогрес ми описуємо свої заходи з безперервного 
поліпшення інтеграції Глобального договору і його 
принципів в нашу бізнес-стратегію, культуру і 
повсякденну діяльність. Ми також беремо на себе 
зобов'язання з надання даної інформації нашим 
зацікавленим сторонам через основні канали 
зв'язку. 
 

З повагою, 
Володимир  ВОЛКОВ 
Директор виконавчий 
ПАТ «СУМИХІМПРОМ» 

 

Звернення керівника підприємства 



        ПРАВА   ЛЮДИНИ 

ПАТ «СУМИХІМПРОМ» дотримується принципів, 
що стосуються прав людини, шляхом виконання 
законодавства України у цій сфері.  
 

Документальним підтвердженням впровадження 
даних принципів є  Політика у сфері закупівель                   
ПАТ «СУМИХІМПРОМ». Даний документ 
доведений до відома всього персоналу 
підприємства та зацікавлених сторін та розміщений 
на вебсайті   sumykhimprom.com.uа 



З метою виконання принципів прав людини  у  ПАТ «СУМИХІМПРОМ»  діють:  

• Положення про двосторонню комісію по колективному договору  

• Положення про страхування на випадок захворювань працівників 

• Положення про організацію проведення лікувально-оздоровчої роботи    

 

        ПРАВА  

  ЛЮДИНИ 



        ПРАВА  
  ЛЮДИНИ 

ПАТ «СУМИХІМПРОМ» має свою 
соціальну сферу, до якої належить:  
 
•  Медико-санітарна частина  
•  Оздоровчий табір «Зоряний»  
•  Палац культури «Хімік»   
•  Комбінат громадського харчування 

 
В  медико-санітарній частині   
проводиться  амбулаторний прийом 
працівників  підприємства, комплексні 
медичні огляди, амбулаторне 
лікування в денному стаціонарі та 
надаються послуги з водо- і 
грязелікування, лазеротерапії, 
електро- і магнітотерапії, лікувальний  
і апаратний масаж. 

 



За звітний період 250 дітей 
працівників підприємства на 
пільговій основі 
оздоровилися в дитячому 
таборі ПАТ «СУМИХІМПРОМ» 
«Зоряний». 
 

В Палаці культури «Хімік» 
займаються понад 600 дітей 
та 300 дорослих. 
 

Комбінат  громадського 
харчування забезпечує всіх 
працівників підприємства 
харчуванням. 

 

        ПРАВА 
   ЛЮДИНИ 



            ТРУДОВІ   ВІДНОСИНИ 

ПАТ «СУМИХІМПРОМ» дотримується принципів, 
що стосуються трудових відносин, шляхом 
виконання законодавства України у цій сфері.  
 

Підтвердженням впровадження даних 
принципів  є Декларація корпоративної 
соціальної відповідальності. Даний документ 
доведений до відома всього персоналу ПАТ та 
зацікавлених сторін і розміщений на вебсайті  
sumykhimprom.com.uа 
 

На підприємстві працює 3886 людей. Трудові 
відносини регламентуються Колективним 
договором, який прийнятий конференцією 
трудового колективу та містить вимоги щодо 
регулювання виробничих, трудових і соціально-
економічних відносин, узгодження інтересів 
працівників, власника та уповноважених ними 
органів. 

 

 



            ТРУДОВІ  

  ВІДНОСИНИ 

У виробництві діоксиду титану впроваджена 
та сертифікована міжнародним органом        
Бюро Верітас Система управління  
охороною здоров’я  та безпекою праці,            
яка відповідає вимогам міжнародного 
стандарту  ISO 45001:2018. 



        ТРУДОВІ 

   ВІДНОСИНИ 

Весь персонал підприємства забезпечений спецодягом, спецвзуттям 

та засобами індивідуального захисту відповідно до вимог діючих норм. 

За звітний період підприємство витратило: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25202 тис.грн. на лікувальне-профілактичне харчування 

5588,6 тис.грн. на придбання засобів індивідуального 
захисту, спецодягу, спецвзуття 

3524,8 тис.грн. на проведення медичних оглядів 

1350,1 тис.грн.  на медичне страхування  



          ТРУДОВІ 

   ВІДНОСИНИ 

 

 

 

 

 

За звітний період проведена 
атестація 349 робочих місць з 
метою виявлення негативних 
наслідків впливу шкідливих 

факторів на працівників                          
ПАТ «СУМИХІМПРОМ». 

На підприємстві створені робочі 
місця, де працюють 136 людей з 

обмеженими можливостями.                      
Це становить 3,5 % від загальної 

кількості працівників. 



 
               НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

 
ПАТ «СУМИХІМПРОМ» дотримується 
принципів, що стосуються навколишнього 
середовища, шляхом виконання 
законодавства України у цій сфері.  

 

Ми розуміємо свій вплив на навколишнє 
середовище, тому для запобігання 
надзвичайних ситуацій та зменшення 
шкідливого впливу від технологічних  
процесів на підприємстві впроваджена та 
сертифікована Система екологічного 
управління, яка  відповідає міжнародному 
стандарту  ISO  14001:2015.   

 

  

 



      НАВКОЛИШНЄ  
СЕРЕДОВИЩЕ 

ПАТ «СУМИХІМПРОМ» є учасником програми  
«Відповідальна турбота  хімічної промисловості 
України», яка розроблена з метою 
впровадження  в  діяльність підприємств 
хімічної  галузі  України  принципів  міжнародної 
програми  «Responsible  Care».  
 

Програма спрямована на постійне вдосконалення 
діяльності хімічних підприємств у таких напрямках: 

• безпека виробництва, 

• охорона праці, 

• запобігання  негативному впливу виробничих 
процесів і  продуктів на  здоров’я людини 
і  навколишнє природне середовище, 

• раціональне  використання природних ресурсів. 
 

Програма  «Відповідальна турбота хімічної 
промисловості України»  є внеском хімічної 
промисловості в сталий розвиток економіки України. 

 

 

 

 

 



   НАВКОЛИШНЄ 

 СЕРЕДОВИЩЕ 

 

З МЕТОЮ ЗНИЖЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ, 
ПОВЕРХНЕВИХ ТА ПІДЗЕМНИХ ВОД ВИКОНАНО 

ремонт  трубопроводу  
подачі  сірчаної  кислоти в 

цеху по виробництву 
складних мінеральних 

добрив 

ремонт  шламопроводу в 
цеху по виробництву 
фосфорної кислоти 

ремонт  укриття  грохотів 
в цеху  по виробництву 
залізоокисних пігментів 

ремонт  збірника-підігрі-
вача  сірчаної кислоти в 

цеху по виробництву              
двоокису титану  

ремонт  теплообмінника в  
цеху по виробництву 

сірчаної кислоти 

ремонт  трубопроводу  
відкачування зрошувальної 

рідини в цеху по 
виробництву складних 
мінеральних добрив 

3852,15 тис.грн. 
спрямовано 



                               НАВКОЛИШНЄ  
СЕРЕДОВИЩЕ 

 

 
• хімічна промисловість 

 

• кольорова металургія 
 

• електроенергетика 
          

• сільське господарство 
      

• очищення стічних вод 

 

 

 
• Збалансування раціонів 

сільськогосподарських тварин 
за вмістом заліза, покращення  
продуктивності, гематологічних 
і біохімічних показників крові. 

 

• Застосовується  в якості 
коагулянта для очищення води 
і стоків. 

 

• Дехроматізатор  в цементній 
промисловості для зниження 
вмісту водорозчинного Cr (VI). 

 

 

 
 

• Застосовується для гіпсування 
солончакових ґрунтів. 
Гіпсування надає значну 
надбавку врожаю за рахунок 
покращення структури 
ґрунту. 
 

• Є джерелом фосфору, сірки і 
кальцію, які засвоюються 
рослинами. 
 

• Може змішуватися з іншими 
гранульованими або 
кристалічними добривами. 

Сульфат заліза  
58,1 тис. т 

Залізний купорос 
0,5 тис. т 

Фосфогіпс  
4,5 тис. т 

ПАТ «СУМИХІМПРОМ» РЕАЛІЗУВАЛО ВІДХОДИ,  
ЩО УТВОРИЛИСЯ В ПРОЦЕСІ ВИРОБНИЦТВА 



НАВКОЛИШНЄ  
СЕРЕДОВИЩЕ 

ПАТ «СУМИХІМПРОМ» ВПРОВАДЖУЄ ЗАХОДИ,  
ЩО СПРЯМОВАНІ  НА РАЦІОНАЛЬНЕ ОСОВОЄННЯ Й     
ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 

Заміна 2074 ламп 
розжарювання зовнішнього 
промислового освітлення на 

світлодіодні 

Заміна технології 
перемішування рідкої сірки          

в цеху по виробництву 
сірчаної кислоти 

Економічний ефект 
49890 кВт×год  

Економічний ефект 
22469 кВт×год  



НАВКОЛИШНЄ  
СЕРЕДОВИЩЕ 

ПАТ «СУМИХІМПРОМ» 
відвантажує пластикові 

відходи пакувальних 
матеріалів на подальшу 

переробку 

134,34 т 



   НАВКОЛИШНЄ 

 СЕРЕДОВИЩЕ 

З МЕТОЮ ЗМЕНШЕННЯ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН 
В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ ВИКОНАНО 

ремонт  промивної  вежі  в 
цеху по виробництву 
фосфорної кислоти 

заміна  полотна  на  
касетах  фільтрів  

бризкоуловлювачів в    
цеху по виробництву 

сірчаної кислоти 

заміна  вихлопної  труби  
випарного  апарату в  

цеху  концентрації 
сірчаної кислоти 

ремонт  укриття  грохотів 
в цеху  по виробництву 
залізоокисних пігментів 

пересів  каталізатора  в  
контактному  апараті цеху 
по виробництву сірчаної 

кислоти 

ремонт  теплообмінника 
в  цеху по виробництву 

сірчаної  кислоти 

722,00 тис.грн. 
спрямовано 



 
ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ 

 ПАТ «СУМИХІМПРОМ» реалізує  
десятий принцип Глобального 
договору  шляхом виконання 
законодавства України у цій сфері та 
міжнародного законодавства 
(Конвенція ООН проти корупції)  

 

 

 

 

 

 

 

Для виконання вимог законодавства 
на підприємстві впроваджена на всіх 
рівнях Антикорупційна програма, яка 
містить комплекс правил і процедур 
протидії та запобіганню корупції у 
діяльності підприємства. 
Обов’язкове виконання 
Антикорупційної програми закладено 
в посадових інструкціях всього 
персоналу.  



ПРОТИДІЯ 
 КОРУПЦІЇ 

Декларування посадовців – один із 
найефективніших інструментів 
запобігання корупції у публічному 
секторі, посадові особи підприємства 
добровільно надають  е-декларації 
відповідно до чинного законодавства 
України.  

 

Всі договори,  які укладає                           
ПАТ «СУМИХІМПРОМ», містять розділ 
«Антикорупційні застереження», де 
зазначені заходи, які обов’язкові до 
виконання підписантами та спрямовані 
на запобігання корупції. 

 



         ПАТ «СУМИХІМПРОМ» 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

40003, Україна, м. Суми 
вул. Харківська, п/в 12 

Тел.: +38 (0542) 67-42-14 
Факс.: +38 (0542) 68-30-05 

priyomnaya@sumykhimprom.org.ua 

 

mailto:priyomnaya@sumykhimprom.org.ua

