
 

 

Biopharma відкриває сучасний завод-фракціонатор із інвестиціями $75 млн 

20 вересня 2019 р. Біла Церква – Компанія Biopharma, яка є одним із десяти найбільших 
українських виробників фармацевтичної галузі та спеціалізується на препаратах із плазми 
донорської крові людини, рекомбінантних та інших препаратах, офіційно відкрила в Білій 
Церкві (Київська область) інноваційний завод-фракціонатор, що не має аналогів у Східній 
Європі. У сусідніх країнах немає заводів-фракціонаторів плазми, найближчі знаходяться в 
Австрії, ПАР і Китаї. Унікальна технологія, яка дозволяє виготовляти препарати, що рятують 
життя, втілена завдяки передовим дослідженням та розробкам, обладнанню з GMP-
сертифікацією та інвестиціям, що перевищують 75 мільйонів доларів.  

“20 вересня стане новою сторінкою в сучасній науковій та індустріальній історії  України, 
адже створено не просто новий виробничий об’єкт, – покладено початок новій наукоємній 
індустрії на основі високих технологій. Це ставить Україну на один рівень з такими країнами 
як США, Австрія, Німеччина та дозволяє Україні виходити на світовий ринок з медичними 
препаратами, виробництво яких потребує власної науково-дослідницької бази, високої 
культури виробництва, розвитку інфраструктури донорства за найвищими стандартами. 
Сьогодні Україна довела, що здатна на це!” – акцентував президент групи компаній Biopharma 
Костянтин Єфименко. 

Проєктна потужність підприємства дозволяє переробляти до одного мільйона літрів плазми на 
рік. Такий обсяг повністю забезпечить внутрішні потреби країни у препаратах крові, що є 
важливим елементом національної безпеки та збереження здоров’я громадян. За рахунок 
заміщення імпортних поставок українською продукцією високої якості держава 
заощаджуватиме близько $100 млн на рік. Крім того, запуск нового заводу дозволить 
Biopharma подвоїти суму податків до місцевого та державного бюджетів і зробить компанію 
найбільшим платником податків у Білій Церкві, який сплачуватиме сумарно більше, ніж всі 
місцеві підприємства разом. 

“Ми віримо у високий потенціал України в цілому та фармацевтичної галузі, зокрема. Разом з 
партнерами ми не зупиняли інвестиції та у непрості часи нової історії продовжували системно 
розвивати підприємство. Пишаюся тим фактом, що Biopharma опанувала передову і дуже 



 

складну технологію, яку мають лічені країни світу. Тому ми зможемо бути конкурентними не 
лише на місцевому, але й на глобальному ринку”, – зазначив засновник компанії UFuture 
Василь Хмельницький. 

Олена Кошарна, Засновник та Головний виконавчий директор Horizon Capital, додала: “Фонд 
EEGF II під управлінням Horizon Capital, та голландський банк розвитку FMO інвестували в 
Biopharma у 2012 році для вирішення серйозної проблеми, коли 120 тонн плазми крові 
викидалися щороку та не перероблялися в життєво важливі ліки через те, що подібного заводу 
в Україні не існувало. Нас привабило бачення акціонера Костянтина Єфименка, а завдяки його 
лідерству та відданості, а також завдяки іншим акціонерам Компанії та чудовій управлінській 
команді, це бачення стало реальністю. У червні 2015 року компанія Biopharma запустила 
перший сучасний завод, побудований “з нуля”, і сьогодні ми пишаємося тим, що запустили 
найсучасніший завод-фракціонатор для виробництва препаратів із плазми крові в Центральній 
та Східній Європі та сприяємо успіху Biopharma”.  

На новому заводі встановлено обладнання світових виробників галузі: Stilmas, Olsa, GEA 
Westfalia, General Electric healthcare, Pall, Steriline. Підприємство має три лінії з випуску 
альбуміну, імуноглобуліну та препаратів фактора VIII, які необхідні  в тому числі для 
лікування раку, гемофілії, важких травм і опіків, а також для лікування вагітних. 

“FMO вітає акціонерів та менеджмент Biopharma з запуском нового заводу-фракціонатора. 
Чудове досягнення, яке підкреслює підприємницький дух компанії та прихильність до 
інвестицій у зростання, незважаючи на те, що українська економіка зазнала величезних 
викликів. Цей сучасний завод забезпечує робочі місця та зменшує залежність від імпорту, які 
є важливими компонентами для подальшого економічного зростання”, – зауважила Лінда 
Брукхайзен, головний директор із інвестицій FMO. 

Церемонію відкриття відвідали Міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька, Голова 
Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного 
страхування Михайло Радуцький та понад 1000 гостей, серед яких – представники державних 
регуляторних органів і бізнес спільноти та медичні фахівці з України та понад 20 інших 
держав. 

*** 

Biopharma — вітчизняна імунобіологічна фармацевтична компанія, яка розробляє та продукує препарати з 
плазми донорської крові людини, рекомбінантні препарати, пробіотики на основі спороутворюючих бактерій, а 
також традиційні лікарські засоби. Підприємство випускає близько 20 млн упаковок препаратів на рік. 
Кількість працівників – понад 500 осіб. Підприємство експортує препарати у 36 країн. Мінімум 4 рази на рік 
Biopharma проходить перевірку якості у іноземних та українських аудиторів.  

UFuture – це холдингова компанія українського підприємця Василя Хмельницького, яка об’єднує його бізнесові та 
соціальні проєкти. Компанія має диверсифікований портфель активів у галузях нерухомості, інфраструктури, 
промисловості, відновлюваної енергетики, фармацевтики та IT. Вартість активів UFuture оцінюється у $550 
млн, а загальна капіталізація бізнесів, у які вона інвестувала, становить понад $1 млрд. 

Horizon Capital є провідною інвестиційною компанією в Україні, яка управляє чотирма фондами прямих 
інвестицій (більше 40 інституційних інвесторів) з більш ніж 850 млн. доларів під управлінням. Фонди компанії 
Horizon Capital загалом проінвестували понад 700 мільйонів доларів у 140 компаній, в яких працюють 52 тисячі 
осіб в Україні та сусідніх країнах. Horizon Capital є активним інвестором та підтримує підприємців-візіонерів, 
які трансформують бізнес середовище в Україні та регіоні. 

FMO є голландським підприємницьким банком розвитку. FMO підтримує стійкий ріст приватного сектору в 
країнах, що розвиваються, та на ринках, що розвиваються, інвестуючи в амбітні проєкти та підприємців. 
FMO вважає, що сильний приватний сектор призводить до економічного та соціального розвитку, і має 
майже 50-річну історію надання можливості людям використовувати свої навички та покращувати якість їх 
життя. FMO зосереджується на трьох секторах, які мають найбільший вплив на розвиток: фінансові 
установи, енергетика та агробізнес, продовольство та вода. Маючи інвестиційний портфель у розмірі 9.7 
млрд євро, який охоплює понад 85 країн світу, FMO є одним з найбільших у світі банків розвитку для 
приватного сектору. 


