АНКЕТА
1.

2.

Повна назва підприємства/компанії

АТ «Лекхім»

Complete name of the
enterprise/company
П.І.Б. керівництва
підприємства/компанії (із
зазначенням посади).
Name, surname and position of the
managing director of the
enterprise/company

“Lekhim” JSC

3.

Контактні дані
підприємства/компанії та особи,
відповідальної за взаємодію з
іноземними партнерами (поштова
адреса, електронна адреса,
телефон/факс)

Contact data of the enterprise/company
and of the person authorized to work
with foreign partners (postal address,
e-mail, telephone/fax)

4.

Коротка інформація про
підприємство/компанію

Печаєва Тетяна Валеріївна,
Заступник Голови Правління – Генеральний директор
Tetiana Pechaieva,
Deputy Chairman of the Board – Director General
АТ «Лекхім» (Управляюча Компанія)
Адреса: Україна, м. Київ, 01033, вул. Шота Руставелі,
23.
тел.: +380 44 246 63 12; факс: +380 44 246 63 07
Відповідальні особи:
Печаєва О.В., Заступник Генерального директора
e-mail: o.pechaeva@lekhim.ua
тел.: +380 44 246 63 15
Беспалий К., Менеджер з продажу
e-mail: bespalyy@lekhim.ua
тел.: +380 44 521 86 71
Гултурян О., Перекладач/Менеджер з закупівель
e-mail: gulturyan.e@lekhim.ua
“Lekhim” JSC (Managing Company)
Address: 23, Shota Rustaveli Str., 01033, Kiev, Ukraine
tel.: +380 44 246 63 12; fax: +380 44 246 63 07
Persons authorized:
Olga Pechaeva, Deputy Director General
e-mail: o.pechaeva@lekhim.ua
tel.: +380 44 246 63 15
Kirill Bespalyy, Sales Manager
e-mail: bespalyy@lekhim.ua
tel.: +380 44 521 86 71
Elena Gulturyan, Interpreter/Purchasing Manager
e-mail: gulturyan.e@lekhim.ua

Підприємство було засновано у 1992р., і зараз
входить в десятку найкращих в Україні у своїй
галузі. Група Компаній «Лекхім» - це сучасна
високотехнологічна виробнича фармацевтична
компанія, яка виробляє фармацевтичні препарати
у таких лікарських формах: засоби в ампулах,
таблетки, супозиторії, сиропи та антибіотики у
флаконах.
Підприємства
Групи
Компаній
«Лекхім»
відповідають
усім
вимогам
сучасного
промислового виробництва лікарських засобів,
що підтверджено відповідними Сертифікатами
Належної виробничої практики (GMP). Група
Компаній «Лекхім» складається з: АТ «ЛекхімХарків» (Харків, Україна), ПрАТ «Технолог»
(Умань, Україна), та АТ «Лекхім», Управляюча
Компанія (Київ, Україна) з роздрібною мережею
аптек.

На сьогоднішній день Компанія розвиває основні
напрямки
діяльності
шляхом
запуску
інноваційних
проектів.
Паралельно
з
виробництвом, спеціалісти «Лекхім» активно
розроблюють нові лікарські засоби: щорічно
Компанія реєструє біля 10 новинок, створених з
використанням новітніх технологій.
The Enterprise was found in 1992 and is in the top ten in
Ukraine. Now «Lekhim» Group of Companies is a
contemporary
high-technology
manufacturing
pharmaceutical company which produces the

pharmaceutical
medicines
in
such
forms as: ampoules, tablets, suppositories, syrups
and antibiotics in vials.

Enterprise/company profile

5.

На ринках яких країн
підприємство/компанія вже
здійснює експорт, якої
продукції/послуг?
Which foreign markets does the
enterprise/company export to? Which
products/services?

6.

7.

Які регіони (країни) цікавлять
підприємство/компанію з точки зору
експортної діяльності, які види
продукції/послуг
підприємство/компанія готове
експортувати на їхні ринки?
What regions (countries) are of
particular interest for your
enterprise/company regarding exports
operations? Which products/services is
your enterprise/company ready to
export?
Які інфраструктурні, інвестиційні
проекти, тендери, тендери за
кордоном цікавлять
підприємство/компанію з точки зору
участі у них?
Which infrastructural or investment
projects, tenders abroad are of
particular interest for the

The enterprises of «Lekhim» Group of Companies
meet all the requirements of modern industrial production
of medicines confirmed with the appropriate GMP
Certificates. «Lekhim» Group of Companies consists
of: «Lekhim-Kharkov» JSC (Kharkov, Ukraine),
«Technolog» PJSC (Uman, Ukraine), «Lekhim» JSC
Managing Company (Kiev) with its retail chain
pharmacies.
Nowadays the Company develops basic directions of its
activities by launching innovative projects. Parallel with
production the specialists of «Lekhim» actively develop
new medicinal products: annually the Company registers
about 10 novelties created using cutting-edge
technologies.
Компанія поставляє свою продукцію, таку як
лікарські засоби та дієтичні добавки, на ринки таких
країн: Сомалі, В’єтнам, країни СНД, Прибалтики,
Ірак.
Products of the Group of Companies are supplied to such
countries as: Somalia, Vietnam, CIS, Baltic countries,
Iraq. The Company exports medicines and food
supplements.
Компанію цікавлять такі регіони (країни): Далекий
Схід, Азія, Африка, Латинська Америка, Європа.
Компанія готова експортувати таку продукцію, як
лікарські засоби та дієтичні добавки (тверді форми,
оральні розчини, розчини для ін’єкцій, та ін.)
The regions (countries) of particular interest of the
Company for export are: Far East, Asia, Africa, Latin
America, Europe. The Company is ready to export
medicines and food supplements (solid forms, oral
solutions, solutions for injections, etc.)
Компанія зацікавлена у тендерах за кордоном,
продажу через дистриб’юторів та за Державними
програмами.
Tenders abroad, sales via distributors, via State Programs
are of particular interest for the Company

enterprise/company regarding your
participation?

