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Народився 15 січня 1959 р. у с. Томашівці 
Калуського району Івано-Франківської області. 
Батько, Іван Петрович, був залізничником, а мати, 

Юлія Михайлівна, працювала у сфері торгівлі. Михайлові 
Івановичу з дитинства подобалася хімія, у школі він на-
вчався у спеціалізованому хімічному класі. Упродовж 
1978–1983 рр. здобував спеціальність «Технологія орга-
нічного і нафтохімічного синтезу» в Львівському політех-
нічному інституті. Згодом захистив дисертацію на тему 
«Вдосконалення технології окислення циклогексану» на 
здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Після закінчення вишу М. І. Шафран був направлений 
до ВО «Азот» (м. Рівне), де працював начальником змі-
ни. З 1985 р. — заступник начальника цеху циклогексано-
лу, а в 1990 р. — заступник начальника виробництва ади-
пінової кислоти. В 1992 р. розпочав роботу в приватному 
бізнесі. А в 2001 р. Михайло Іванович повернувся на рід-
не підприємство вже як начальник виробничо-технічного 
відділу. Після того, як ПАТ «Рівнеазот» у 2010 р. ввійшло 
до складу «OSTCHEM», Михайла Шафрaна запросили очо-
лити виробничо-технічний відділ управляючої компанії.

Із 2012 р. М. І. Шафран — технічний директор холдин-
гової групи «OSTCHEM» Group DF, до виробничих активів 
якої входять гіганти української хімічної промисловості 
з виробництва мінеральних добрив: ПАТ «Азот» (м. Чер-
каси), ПАТ «Концерн «Стирол» (м. Горлівка), ПрАТ «Сє-
вєродонецьке об’єднання «Азот» (м. Сєвєродонецьк), 
ПАТ «Рівнеазот» (м. Рівне), а також компанія з дистрибуції 
«УкрАгро НПК», що має найбільшу всеукраїнську мережу 
з 28 складів (аграрних супермаркетів) із реалізації міне-
ральних добрив і морського спеціалізованого порту Ніка-
Тера, до інфраструктури якого входять потужності з пе-
ревалки мінеральних добрив та інших сипких вантажів. 
Холдинг «OSTCHEM» посідає третє місце в світі за обся-
гом виробництва нітратів, четверте — за обсягом вироб-
ництва аміаку та 12 — за обсягом виробництва карбаміду.

Аміак, карбамід, аміачна селітра, вапняково-аміачна 
селітра, карбамідно-аміачна суміш, адипінова й оцтова 
кислоти, метанол, капролактам — це далеко не повний 
перелік продукції, яку виробляють на підприємствах 
азотного холдингу «ОSТCHЕМ» Group DF. Дистрибуцій-
на мережа холдингу охоплює всі сільськогосподарські 
регіони України, тож вітчизняні аграрії мають можли-

вість купувати необхідні добрива в повному обсязі впро-
довж усього року.

Продукція групи експортується до понад 100 країн 
світу, а системи менеджменту якості «OSTCHEM» є га-
рантією дотримання високих стандартів виробництва.

Михайло Шафран вважає, що найкращою характе-
ристикою його роботи є виробничі показники, а голов-
не завдання керівника вбачає в ефективності керівни-
цтва й «індивідуальному підході» до вирішення кожної 
проблеми. Він — координатор, він — генератор ідей, він 
дає напрям і працює над розвитком підприємств хол-
дингової групи «OSTCHEM», впроваджує інновації, зо-
крема є автором понад 100 раціоналізаторських про-
позицій у галузі хімічної промисловості з виробництва 
мінеральних добрив та органічних продуктів. Напри-
клад, у ПАТ «Рівнеазот» за участю М. І. Шафрана впер-
ше в Україні було налагоджене виробництво вапняково-
аміачної селітри — якісного азотного добрива.

Відзначений низкою грамот Міністерства промисло-
вої політики України, почесними званнями. Винахідник, 
раціоналізатор, ветеран праці.

Михайло Іванович переконаний, що багатьма про-
фесійними якостями та вміннями завдячує рідному 
вишу — НУ «Львівська політехніка», його викладачам, 
колегам-студентам. З особливою вдячністю згадує заві-
дувача кафедри ТОР Євгена Миколайовича Мокрого та 
Дмитра Костянтиновича Толопка — талановитих педа-
гогів і яскравих представників хімічної галузі, які пере-
давали студентам не тільки знання, а й життєву мудрість.

М. І. Шафран і сьогодні підтримує міцний зв’язок із рід-
ним навчальним закладом, приїздить на зустрічі випускни-
ків, які проводяться кожні п’ять років. До того ж, багато 
вихованців Львівської політехніки працюють на хімічних 
підприємствах холдингової групи «OSTCHEM» Group DF, 
технічним директором якої є Михайло Шафран.

Одружений, виховав трьох дітей: синів Олексан-
дра, який у 2003 р. закінчив економічний факультет 
Львівської політехніки, Сергія та доньку Юлію.  Сестра 
Михайла Шафрана Галина — випускниця хіміко- 
технологічного факультету ЛПІ (1985), працює на за-
воді з виробництва керамічної плитки. Її діти, Богдана 
й  Андрій, також здобули вищу освіту в НУ «Львівська 
політехніка».
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