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ПОДІЯ РОКУ

VIVAT, «БІОФАРМА»!
Продовження, початок стор. 1
«Кожна інвестиція – це свідчення
віри в Україну, в її майбутнє, в розбудову економіки. Це нові робочі
місця, а отже, інвестиція в соціальний захист», - зазначив Олександр
Квіташвілі під час урочистостей. Він
подякував інвесторам «Біофарми» і
закликав інших наслідувати їхній
приклад. Також міністр охорони
здоров’я з нагоди відкриття зачитав
текст вітального адресу від Прем’єрміністра України Арсенія Яценюка.
Сучасний біофармацевтичний НВК
«Біофарма» було збудовано за понад
як $42 млн. Це – українські та іноземні інвестиції. Термін будівництва
– рекордно короткий. Всього 15 місяців. Завод був спроектований міжна-

Те, що інвестори вкладають кошти в
наші підприємства, означає, що іноземці вірять Україні. А якщо країна
виробляє ліки, то вона, за світовими
стандартами, належить до категорії
високорозвинених», - сказав, виступаючи на урочистостях, голова КОДА
Володимир Шандра.
Почесні гості не лише відкрили
збудований комплекс, перерізавши червону стрічку, але й заклали
символічну капсулу у фундамент
другої черги науково-виробничого
ко м п л е кс у – м а й бу т н і й з а в од фракціонатор, у який буде інвестовано понад $35 млн.
Він більше ніж втричі розширить
існуючі виробничі потужності компанії з переробки плазми крові, які
на сьогодні складають 90 тонн на рік.

Інвестори й гості перерізають
символічну стрічку - «Біофарму» відкрито!
родною інжиніринговою компанією
з Німеччини, яка має великий досвід
роботи у фармацевтичній галузі та
відповідає сучасним нормативним
вимогам і вимогам GMP, оснащений італійським обладнанням, яке
відповідає вимогам міжнародних
стандартів якості ISO 9000 та екологічного менеджменту ISO 14001. Цей
комплекс – один із найпотужніших
і найсучасніших у Східній Європі. З
його запуском створюється близько
300 робочих місць.
«Приємно відкривати сьогодні
«Біофарму». Перш за все – це робочі
місця. Причому керівництво підприємства розповіло мені, що вже
зараз зарплати становлять 4-6,5 тис.
грн, а до кінця року – будуть доходити до 7-9 тис. грн. Я думаю, що не
лише вся Київська область, а й уся

Молодий колектив нового заводу
ному ринку, а також за експорт у
більш ніж 10 країн світу, що є чітким
свідченням найвищої якості продукції», - зазначила на відкритті заводу
засновник та головний виконавчий
директор компанії Horizon Capital
Олена Кошарна.
«Цей захід демонструє, що інвестиції в Україну здійснюються і в цей
непростий час і що інвестори залишаються зацікавленими у вашій
державі та її економічному розвитку. Запуск цього високотехнологічного підприємства створив близько
300 робочих місць, а уряду України
допоміг у збільшенні та диверсифікації експорту», - підтверджує
радник Посла США з економічних
питань Вільям Лаітінен.
Таким чином, «БІОФАРМА» продовжує інвестувати в розвиток економіки України та фармацевтичної
галузі зокрема, створюючи нові
робочі місця та виготовляючи продукцію, що може гідно конкурувати
на українському та міжнародному
ринках.
Після урочистостей всі охочі змогли
оглянути виробниче приміщенння
заводу та особисто пересвідчитися,
що продукція виробляється за всіма
світовими вимогами стосовно стерильності та якості.

Олександр Маковський,
голова правління ПрАТ «БІОФАРМА»:
- Майбутній завод-фракціонатор
вироблятиме імуноглобулін, альбумін та фактор VIII. Виробництво
цих препаратів буде здійснюватися
за власною технологією, розробленою науковою лабораторією компанії «БІОФАРМА». Вона успішно
пройшла експертизу спеціалізованого німецького інституту вакцин
і біологічних лікарських засобів ім.
Пауля Ерліха.

Проект нового заводу-фракціонатора
розроблений італійською компанією
Foster Wheeler. Будівництво заводу
дозволить на 100% забезпечити населення України вітчизняними препаратами з плазми крові, що за своєю якістю конкурують з імпортними
аналогами, але є доступнішими за
ціною. Більше того, це стимулюватиме проведення реформ, насамперед
активний розвиток служби крові в
Україні.

Підготовка флаконів
до фасування

Міністр О. Квіташвілі спостерігає за виробничим процесом
Україна може рівнятися на такий
успіх. Також я хочу відзначити, що
підприємство збудовано з урахуванням вимог енергоефективності.
На цьому підприємстві на 1 гривню
виробленої продукції практично
копійчані затрати на газ та світло.

Іноземні інвестори кажуть, що
впевнені в успіху України, а тому
планують вкладати кошти й надалі.
«Ця інвестиція підтверджує нашу
впевненість в українській фармацевтичній галузі та віру в Україну.
Я хочу подякувати управлінській
команді «Біофарми» за лідерство та
нашим партнерам за співпрацю. Ми
впевнені, що завдяки високій якості
продукції та збільшенню виробничих потужностей вдвічі в результаті
запуску нового заводу, «Біофарма»
досягне ще більших успіхів. Ми висловлюємо компанії нашу пошану
за успішну діяльність на вітчизня-

Будівництво заводу-фракціонатора
розпочинається із закладання символічної капсули

