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ПОСТРЕЛІЗ

Команда ACINO підтримала 
маленькі серця під каштанами

Команда швейцарської фармацевтичної компанії ACINO в Україні третій рік поспіль 
підтримує щорічний спортивний благодійний проект «Пробіг під каштанами» як один 
із партнерів. Мета заходу – привернути увагу до проблем дитячої смертності та популя-
ризація спорту як основи здорового життя. У рамках цього проекту допомогу отримує 
Науково-практичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

Загалом 26 травня відбулися 7 стартів: «Пробіг у ходунках», «Дитячий пробіг», «Спор-
тивний пробіг», «Пробіг мужніх» (для учасників в інвалідних візках і дітей з особливими 
потребами), «Пробіг наосліп», «Пробіг із собакою» та «Благодійний пробіг».

На старт 27-го Благодійного пробігу заради порятунку дитячих сердець команда 
ACINO в Україні вийшла у складі 120 співробітників із різних міст країни, серед них – ге-
неральний директор ACINO в Україні Євген Едуардович Заїка. Команда ACINO підкорила 
5-кілометрову дистанцію, що простягалася вздовж центральних вулиць столиці, разом 
із тисячами інших учасників. Цього року їхня кількість сягнула рекордної відмітки – 
20 745 осіб, 600 корпоративних команд!

«Доброчинність є невід’ємною частиною діяльності компанії ACINO. Спорт і здоро-
вий спосіб життя – складові її корпоративної культури, що популяризуються нашими 
співробітниками в різних куточках світу. Тому мета проекту «Пробіг під каштанами» 
гармонійно поєдналася із системою цінностей ACINO й отримала позитивний від-
гук у нашому колективі. Так, з 2017 року завдяки командній участі компанія надала 
52 тис. грн благодійної допомоги та підтримала захід у дитячому містечку. Згуртованість 
корпоративних команд з різних галузей бізнесу на одному майданчику вкотре продемон-
струвала, що все можливо заради високої соціальної місії, спрямованої на збереження 
і покращення якості життя», – прокоментував Євген Едуардович Заїка.

30 травня під час фінальної прес-конференції організатори 27-го Пробігу під кашта-
нами передали символічний чек на рекордні 2,8 млн грн головному лікарю Центру дитячої 
кардіології і кардіохірургії МОЗ України, доктору медичних наук Володимиру Аполлі-
нарійовичу Жовніру. Він подякував усім партнерам і благодійникам, які взяли участь 
у пробігу, та зазначив, що Центр є найбільшою спеціалізованою установою у Європі 
за кількістю операцій, які проводяться щороку, – 1900 – і при цьому з найнижчим рівнем 
смертності – менш ніж 1%.

Цього року реципієнтами проекту стали ще 2 організації: Інститут очних хвороб 
і тканинної терапії ім. В. П. Філатова та фонд Happy Paw, яким було також передано чеки 
на 100 тис. грн і 35,6 тис. грн відповідно.

У ході прес-конференції команда ACINO в Україні отримала подяку за участь у най-
масштабнішому спортивному благодійному заході країни та була відзначена як приклад 
злагодженості, активної соціальної позиції та небайдужості.

Про компанію ACINO в Україні
ACINO в Україні входить у швейцарську групу компаній ACINO та є сучасною фарма-

цевтичною компанією в галузі розробки та виробництва високотехнологічних генеричних 
лікарських засобів із додатковими властивостями, яка провадить діяльність на території 
України. Головний офіс ACINO в Україні розташований у м. Києві та виконує функ-
цію регіональної штаб-квартири для бізнесу ACINO в країнах СНД. Виробничий завод 
ACINO в Україні «Фарма Старт», який знаходиться у м. Києві, сертифікований відповідно 
до стандартів Належної виробничої практики (GMP) та оснащений науково-дослідною 
лабораторію з розробки генеричних препаратів. На сьогодні компанія налічує більш ніж 
700 висококваліфікованих співробітників. Портфель лікарських препаратів, дієтичних до-
бавок і виробів медичного призначення ACINO в Україні нараховує понад 60 продуктів, що 
використовуються, зокрема, в неврології, психіатрії, кардіології, терапії та ендокринології. 
Більш детальна інформація про ACINO в Україні розміщена на веб-сайті: www.acino.ua

Служба зв’язків із громадськістю ACINO в Україні: тел.: +380 44 281-23-33
Електронна пошта: pr_ua@acino.swiss


