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Сучасне виробництво 
ветеринарних препаратів: 
якість та сервіс насамперед

Українські молочарі ледь не в розпачі через зростання собівартості виробництва, на яку 
поряд з іншими складовими впливає подорожчання ветеринарних препаратів, що здебільшого 
закуповуються за кордоном. Чи не час змінити упереджене ставлення до вітчизняного виробника 
та краще придивитись до нього? Як виявляється, в Україні є конкурентоспроможні компанії.  
Ми ближче познайомилися і більше дізналися про одну з них, чим охоче поділимося з вами, читачі.

Компанія «Ветсинтез» — це сучас-
на, динамічно зростаюча компанія, 
яка є одним із найвпливовіших лідерів 
серед виробників ветеринарних пре-
паратів. Уже більше десятка років вона 
успішно працює на українському рин-
ку ветеринарної продукції.

Такий термін діяльності — це вже 
значне досягнення. Очолює компанію 
Олег Азімов, голова ради директо-
рів Української асоціації виробників і 
дистриб’юторів ветеринарних препа-
ратів та кормових добавок.

Компанія є одним із засновників 
цієї асоціації. Нині вона об’єднує сім 
найбільших в Україні компаній, на які 
припадає левова частка вітчизняного 
виробництва ветпрепаратів.

Як усе починалось
Компанію засновано 27 липня 

2000 року в Харкові. На початку сво-
го становлення займалися переваж-
но оптовою торгівлею ветеринарною 
продукцією: медикаментами, препара-
тами, інструментами та субстанціями. 
Як зазвичай і буває на перших етапах, 
колектив компанії був невеликим і 
нараховував усього лиш п’ять осіб. З 
часом він розширився, і нині штат пра-
цівників становить більше 120 осіб, 
більшість із яких є кандидатами наук 
і фахівцями з вищою ветеринарною, 
фармацевтичною, медичною та еконо-
мічною освітою.

У 2002-му «Ветсинтез» розпочав 
власне високотехнологічне виробни-
цтво ветеринарних препаратів на базі 
міжлікарняної аптеки, яка на той час 
обслуговувала два великих медичних 
центри у Харкові. Довелося докласти 
чималих зусиль і провести складну 
реконструкцію будівлі, щоб створити 

належну виробничу базу. Старання не 
були марними, адже компанія отрима-
ла підтвердження відповідності умов 
виробництва чинним у світі вимогам 
належної виробничої практики (GMP, 
good manufacturing practice). Це озна-
чає, що продукція виробляється та 
контролюється на кожному етапі згід-
но зі стандартами якості, які відповіда-
ють її призначенню.

На повному ходу
Компанія продовжує інтенсивне 

розвиватись, і нині її виробнича база 
складається з кількох цехів: оральних 
нестерильних розчинів, ін’єкційних 
препаратів, твердих лікарських форм і 
порошків, ампульного цеху. Крім того, 
є експериментальний цех, де спеціа-
лісти працюють над розробкою та ви-
пробуваннями нових препаратів. І сьо-
годні площа виробничих приміщень 
складає більше 3 тис.м2.

Компанія співпрацює з науко-
во-дослідними установами, зокрема 
Державним науково-дослідним контр-
ольним інститутом ветеринарних пре-
паратів та кормових добавок (м. Львів), 
Національним науковим центром «Ін-
ститут експериментальної і клінічної 
ветеринарної медицини» (м. Харків), 
Державним науково-контрольним ін-
ститутом біотехнології і штамів мікро-
організмів (м. Київ), Білоцерківським 
державним аграрним університетом 
(м. Біла Церква, Київська обл.).

З 2009 року на підприємстві впрова-
джено міжнародну систему управління 
якістю ISO 9001. Компанія отримала 
національний сертифікат на систему 
управління якістю ДСТУ ISO 9001:2009 
та міжнародний сертифікат на систему 
управління якістю ISO 9001:2008. Сер-

тифікат GMP «Ветсинтез» одержав у 
2013 році. Щорічний наглядовий аудит 
проходять без зауважень. До слова, 
«Ветсинтез» — перша в Україні компа-
нія-виробник ветеринарних препара-
тів, яка отримала цей сертифікат.

На базі компанії функціонують дві 
потужні лабораторії. Акредитована хі-
міко-аналітична лабораторія з контр-
олю якості ветеринарних препаратів 
використовується для постійного 
контролю за якістю сировини, субстан-
цій, проміжних продуктів та готової 
продукції. Дослідження проводять із 
використанням методів високоефек-
тивної рідинної хроматографії (ВЕРХ), 
для чого використовують стандарти 
фармакологічних субстанцій, що від-
повідають вимогам європейської фар-
макопеї (EP).

Бактеріологічна лабораторія (у 
липні 2015 року заплановано акре-
дитацію за системою ISO 17025) дає 
можливість контролювати якість пові-
тря, води та інших речей, що можуть 
вплинути на якість готового продукту, 
та допомагає фахівцям здійснювати 
супровід власних препаратів і консуль-
тувати партнерів у вирішенні поточних 
завдань з діагностики, профілактики та 
лікування тварин.

Бактеріологічна лабораторія вже 
сьогодні пропонує партнерам компанії 
цілу низку діагностичних послуг:

 • бактеріологічні дослідження клі-
нічного та патологічного матеріалу 
від тварин та птахів;

 • ізоляція збудників бактеріальних 
інфекцій та їх ідентифікація, визна-
чення патогенності;

 • визначення чутливості куль-
тур ізольованих збудників до 
антибактеріальних препаратів;

Інформація надана компанією ТОВ «ВЕТСИНТЕЗ»
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 • бактеріологічне дослідження мо-
лока, вагінальних та препуціальних 
змивів, сперми, комбікормів.
Для зберігання готової продукції 

та сировини «Ветсинтез» має більше 
5 тис. м2 складських приміщень, об-
ладнаних належним чином. Ефективна 
робота відділу логістики забезпечує 
швидку доставку готової продукції 
споживачеві в будь-який регіон Украї-
ни та зарубіжжя.

На підприємстві також працює від-
діл закупівлі сировини та матеріалів. 
Закупки робляться як за кордоном, так 
і в Україні, і тільки в тих постачальників, 
які мають сертифікат якості та безпеч-
ності своєї продукції і де впроваджено 
систему управління якістю міжнарод-
ного стандарту ISO.

Виробничі потужності фірми за-
безпечено найновішим імпортним 
обладнанням, що дає змогу випус-
кати продукцію в широкому асорти-
менті, будь-яких лікарських форм та 
фасування. Нині в Україні компанією 
зареєстровано 83 препарати, а вся 
номенклатура нараховує (включа-
ючи фасування) більше 180 позицій 
в прайс-листі. Асортимент препа-
ратів, які підприємство виробляє, 
можна поділити на такі фармаколо-
гічні групи: антибіотики; вітаміни; 
кокцидіостатики; протипаразитарні; 
протизапальні; протимаститні; гормо-
нальні; залізовмісні; антистресові.

Спеціалізується компанія на анти-
бактеріальних препаратах, серед яких 
антибіотики останнього покоління. 
Особливої уваги заслуговують такі си-
нергійні комбінації діючих речовин, як 
коцефен 200, процефен 100, бромо-
докс, доксифлор та інши. Крім того, ни-
ні технологами розробляється більше 
40 нових препаратів. Власні розробки 
компанії обов’язково патентуються. 

Препарати виробництва ТОВ «Вет-
синтез» мають попит в Україні і не 
поступаються якістю імпортним пре-
паратам, та ще й значно привабливіші 
ціною, хоча сировину та допоміжні ма-
теріали все одно доводиться завозити 
з-за кордону (Чехія, Китай, Німеччина 
та інші країни). 

«При створенні нових препаратів 
дуже важливою є робота технологів 
компанії, бо це, як правило, складні хі-
мічні сполуки, які потрібно правильно 
з’єднати, щоб вийшла стабільна суміш. 
Інколи процес розробки нового пре-
парату займає кілька років, тому що 

ми повинні гарантувати покупцеві без-
доганну якість», —пояснює Олег Ва-
лентинович.

У 2011-му «Ветсинтез» став 
дистриб’ютором австрійської компанії 
Anti-Germ Austria GmbH, яка є провід-
ним світовим виробником дезінфікую-
чих та піномийних засобів, а в 2013-му 
— італійської компанії IZO (вакцини 
для птахівництва).

Спочатку якість,  
потім кількість
Якість завжди є результатом чіткого 

наміру, немалого зусилля, розумного 
керівництва та кваліфікованого вико-
нання. У «Ветсинтезі» все починається 
з контролю вхідної сировини та мате-
ріалів, супроводжується внутрішнім 
наглядом, впровадженням у вироб-
ництво нових технологій, розробкою 
дизайну упаковки та іншими друго-
рядними факторами, які впливають на 
процес випуску продукції з видачею 
сертифіката якості.

Продукт повинен бути першоклас-
ним. «У своїй роботі ми, в першу чергу, 
керуємося принципами, завдяки яким 
можна отримати якісний продукт. На-
магаємося тримати лідерство на ринку 
в сегменті ветеринарних препаратів і 
задавати тон усім іншим виробникам», 
— підкреслює директор.

Компанія «Ветсинтез» підтверджує 
якість своєї продукції і на практиці. 
«Ось що ми завжди пропонуємо гос-
подарствам: безкоштовно взяти наші 
препарати і порівняти їх із тими, якими 
вони користуються, та переконатися, 
що якість наших препаратів висока, 
а ціна навіть нижча. Таким чином, за 
власний рахунок і власними ресурса-
ми намагаємося довести і дати змогу 
впевнитись, що якість нашої продукції 
— на найвищому рівні», — зауважує 
Олег Валентинович.

Продати - це    
не кінцева мета
Виробництво та якість продукції це 

процес постійного вдосконалення, то-
му, окрім продажу ветеринарних пре-
паратів, «Ветсинтез» надає послуги з 
обслуговування (супроводу) своєї про-
дукції та надання консультацій щодо її 
застосування. Програма передбачає 
відвідування фахівцями господарств, 
оцінку епізоотичної ситуації на місці, 
необхідні бактеріологічні досліджен-
ня, виявлення збудника захворювання, 

а також розробку ефективної схеми 
лікування для конкретного господар-
ства. Консультанти, вони ж ветеринар-
ні лікарі, постійно підтримують зв’язок 
з господарствами, щоб допомогти від-
вернути або ж виявити можливі помил-
ки під час застосування того чи іншого 
препарату. «Заробляти гроші — це 
добре, але необхідно постійно контр-
олювати застосування своєї продукції 
й супроводжувати її, щоб ураховувати 
побажання споживача та уникнути не-
бажаних побічних ефектів при вико-
ристанні ветеринарного лікарського 
засобу», — зазначає директор.

Продукція виробництва ТОВ «Вет-
синтез» знайшла широке застосування 
у ветеринарній медицині всіх регіонів 
України, країн близького зарубіжжя, 
Середньої Азії та Близького Сходу. Ни-
ні у 15 країнах світу споживачі мають 
можливість переконатись у відмінній 
якості продукції компанії. Активна зо-
внішньо-економічна діяльність «Вет-
синтезу» не припиняється, постійно 
ведуться переговори з новими парт-
нерами, потенційні дистриб’ютори 
приїжджають на виробництво з метою 
знайомства та інспектування, в деяких 
країнах уже проходять реєстраційні 
випробування ветеринарних препара-
тів компанії.

Співробітники відділу зовнішньо-
економічної діяльності регулярно бе-
руть участь у міжнародних виставках: 
Agrena (Каїр, Єгипет), EuroTier (Ганно-
вер, Німеччина), EuroAsia (Стамбул, 
Туреччина), Viv Asia (Бангкок, Таїланд), 
АГРО (Київ, Україна).

До українських компаній, які вже 
гідно оцінили продукцію «Ветсинтезу», 
належать ПАТ «Миронівський хлібо-
продукт», ВАТ «БЕЗРК-Белгранкорм», 
ТОВ «АПК-Інвест», ТОВ «Комплекс “Аг-
ромарс»», ПрАТ «Бахмутський аграр-
ний союз», ТОВ «Рантьє», ПрАТ «Райз-
Максимко», ТОВ «Корпорація “Агро-
Овен»», ВАТ «Астарта-Київ» та багато 
інших потужних виробників агропро-
мислового ринку.

За період свого існування «Вет-
синтез» напрацював імідж надійного 
партнера для багатьох споживачів та 
інших компаній. «Ветсинтез» сьогодні 
— це сучасні препарати, міжнародний 
статус, професіональний комплексний 
підхід до вирішення будь-яких питань. 
Справді багато вже досягнуто, але 
команда не збирається зупинятись і 
впевнено рухається вперед. 
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