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ЮВІЛЕЙ

«Кусум Фарм»: 10 років на варті здоров’я населення
Сьогодні люди живуть у середньому на 30 років довше, ніж століття тому.  
Таке значне збільшення тривалості та покращення якості життя великою мірою є заслугами 
фармацевтичних компаній, які виробляють якісні, ефективні й безпечні лікарські засоби.

Десять років тому в Сумах було засно
вано підприємство ТОВ «Кусум Фарм». 
 Сьогодні група компаній «Кусум» належить 
до десятка найбільших фармацевтичних 
компаній України. Займаючись виробницт
вом ліків, призначених для лікування па
цієнтів із серцевосудинними, гастроенте
рологічними й ендокринними (в тому числі 
цукровий діабет) захворюваннями, а також 
для використання в педіатрії, компанія ро
бить величезний внесок у здоров’я нації. 
Завод «Кусум Фарм» –  це підприємство, що 
створює робочі місця для жителів Сум, за
безпечуючи кожного співробітника гідною 
зарплатнею, а також гарантує впевненість 
і стабільність у майбутньому.  Напередодні 
ювілею ми вирішили розпитати співробітни
ків ТОВ «Кусум Фарм», чи пам’ятають вони 
свій перший робочий день, які події відбулися 
за 10 років, що змінилося за цей час і що вони 
хотіли би побажати компанії на майбутнє.

Дмитро Леонідович Бобраков, контро
лер продукції медичного призначення 
в процесі виробництва, відділ забезпе
чення якості:

– Мій перший день у  «Кусум Фарм» 
був особливим, оскільки збігся з урочи
стим відкриттям заводу. Це було в серпні 
2009 року. Мені запам’яталися неймовірна 
барвистість одягу в традиціях індійської 
культури та червона килимова доріжка 
від воріт до входу в офіс. Я навіть на мить 
забув, що перебуваю в Україні. Так яск
раво й незвичайно почалася моя робота 
в «Кусум Фарм». Зовсім скоро компанія 
стала для мене другим домом. Керівництво 
надає кожному з нас можливість набира
тися досвіду, знань, виявляючи турботу 
про співробітників. Усе це дає змогу пов
ністю сконцентруватися на  улюбленій 
справі. Рік у рік зміни стають дедалі по
мітніші: підприємство постійно рухається 
вперед, закупається та впроваджується 
сучасне обладнання, розробляються нові 
препарати, збільшується зарплатня. З при
воду 10річного ювілею хотів би побажати 
нашому підприємству подальшого про
сування на ринку України й інших країн, 
а своїм колегам –  зарплатні на рівні Єв
ропи. Це цілком можливо, адже політика 
компанії –  якісні, ефективні й безпечні 
ліки для кожного. За цією якістю стоїть 
праця кожного співробітника заводу. 
Бажаю всім нам успіхів!

Ірина Анатоліївна Надєєва, економіст 
із бухгалтерського обліку й аналізу гос
подарської діяльності:

– Перший робочий день у  компанії 
«Кусум Фарм» запам’ятався мені на  все 
життя. Я принесла своє резюме й одразу 
потрапила на співбесіду до генерального 
директора Раджива Гупта. Неймовірне по
чуття щастя, що з’явилося із самого початку, 
супроводжує мене й досі, хоча минуло вже 
10 років. В Україні за цей час «Кусум Фарм» 
пройшла шлях від будівництва заводу 
до  компанії, котра входить до  десятка 
найбільших. Я хочу побажати нам стрім
кого енергійного розвитку, розширення 
наявних виробничих потужностей, бу
дівництва нових заводів і щоб компанію 
«Кусум Фарм» знали на всіх континентах, 
у всіх країнах як виробника якісних, ефек
тивних і безпечних лікарських засобів.

Євген Володимирович Мірошниченко, 
слюсар контрольновимірювальних при
ладів і автоматики, інженерний відділ:

– До початку роботи в ТОВ «Кусум Фарм» 
я  мав іншу спеціалізацію, й у  перший 
день були побоювання,  що не  впора
юся з поставленими задачами, оскільки 
обладнання для мене було абсолютно 
новим. Але коли я познайомився з ко
лективом, усі мої побоювання зникли. 
Цей день запам’ятався почуттям,  що 
немає нічого неможливого і я все зможу. 
 Колектив нашого підприємства був і за
лишається доброзичливим і привітним, 
а це дуже важливо. За довгий час роботи 
в  «Кусум Фарм» я  завжди намагаюся 
виправдати ту довіру, що мені надають, 
і завжди працюю на совість. Я пишаюся 
тим, що й  сьогодні працюю в цій ком
панії. За 10 років наш колектив значно 
збільшився, зросло виробництво, дода
лося нове обладнання, й ми продовжуємо 
рухатися вперед. «Кусум Фарм» неабияк 
дорожить своїми співробітниками, при
діляючи увагу їх розвитку й навчанню, 
заохочує за добре виконану, якісну ро
боту. Хотів  би всім нам побажати йти 

 наміченим шляхом, здобути визнання 
не лише в Україні, а й у всьому світі, щоб 
кожний співробітник  відчував гордість 
за свою працю та її  результати.

Антон Вікторович Чукін, начальник 
відділу проектів інформаційних техно
логій:

– У мене були різні почуття, проте на
самперед радість, що зможу застосувати 
свої уміння й навички повною мірою на но
вому високотехнологічному виробництві. 
Мене завжди цікавили  задачі й виклики, 
з якими я можу зіткнутися. «Кусум Фарм» 
стала другою сім’єю, а на всьому шляху 
поряд були люди, котрі підтримували, 
вчили, допомагали в  усьо му. Стільки 
всьо го змінилося за 10 років, навряд чи 
можна все перерахувати, але одне можу 
сказати точно: всі зміни були на краще. 
Компанія посіла гідне місце на фарма
цевтичному ринку України, й найголов
ніше, що ми не зупиняємося, а впевнено 
йдемо до намічених цілей. Я хочу поба
жати компанії «Кусум Фарм» подальшого 
руху вперед і з легкістю долати перешкоди 
на своєму шляху. А нашій великій і друж
ній команді –  натхнення, нових цікавих 
ідей і успіхів у всіх  починаннях.

Андрій Юрійович Краска, старший 
апаратник змішування:

– У свій перший робочий день у компанії 
«Кусум Фарм» я зустрівся з великою кіль
кістю цікавих людей. Серед них також були 
й будівельники, що приїхали з Індії. Спілку
вання з ними дало мені можливість більше 
дізнатися про цю країну, про її культуру. 
Колеги стали моїми друзями, й ця дружба 
триває ось уже 10 років. Складно описати 
емоції, котрі переповнювали мене. Це був ін
терес, трохи змішаний зі страхом, оскільки 
мені ще не доводилося працювати в такій 
великій компанії, пов’язаній із фармацев
тикою. Непросто описати в кількох сло
вах відрізок життя тривалістю в 10 років. 
Пригадуються труднощі й радощі, злети 
та падіння. Були й щасливі, й сумні мо
менти, проте ми переживали все разом 
і завжди підтримували одне одного. Наше 
життя було настільки насичене різними 
подіями, що час минув непомітно. За ці роки 
змінилося багато чого: завдяки старанній 
роботі наших співробітників компанія стала 
однією з найкращих в Україні, збільшила 
кількість виробленої продукції, розширила 
горизонти співпраці з іншими країнами, 
почала будівництво нового виробничого 
цеху. Хочу побажати «Кусум Фарм» досяг
нення ще більших висот, фінансової ста
більності та процвітання, можливості забез
печувати сприятливі умови праці. Звісно, 
бажаю також усім співробітникам компанії 
міцного здоров’я й сімейного благополуччя.

Олена Олексіївна Моновцова, хімік
аналітик, відділ контролю якості:

– Я добре пам’ятаю, що це було 1 червня 
2008 року. Після 15 років роботи на біоло
гічній фабриці вирішила спробувати себе 
в іншій галузі. Найперші позитивні емоції 
отримала від співбесіди, котру проводив 
Раджив Гупта. Я дуже вдячна, що він повірив 
у мене й найняв, незважаючи на відсутність 
у  мене досвіду роботи у  фармацевтиці. 
На той момент завод іще не був уведений 
в експлуатацію, й ми готові були виконувати 
будьяку роботу (будували, фарбували, при
бирали), щоби прискорити процес. Минуло 
11 років, і я ні на мить не пожалкувала, що 
працюю на цьому підприємстві. Завдяки 
«Кусум Фарм» я змогла дати відмінну освіту 
доньці та стала надійною опорою для своїх 
літніх батьків. Рік у рік компанія виходить 
на вищий рівень, підвищує продуктивність, 
покращує якість продукції, випускає нові 
препарати, збільшуючи асортимент. Я дуже 
рада, що в нас у Сумах є таке підприємство, 
й хотіла б, аби наші злагоджені дії, відпо
відальність, ентузіазм, цілеспрямованість 
винагороджувалися величезними прибут
ками, стабільністю та вдячністю покупців. 
Від щирого серця бажаю утримувати пози
ції лідера, впевнено крокувати вперед, за
лишаючи позаду конкурентів. Усім бажаю 
робочого настрою, дружньої атмосфери в ко
лективі, любити свою роботу, отримувати 
від неї тільки задоволення й щоб рівень зар
платні лише підвищувався. А також веселих 
корпоративів! З ювілеєм нас!

За 10 років компанією «Кусум Фарм» 
доведено: якщо ставити перед собою бла
городні цілі та прагнути до їх виконання, 
то практично з нуля можна стати одним 
із найуспішніших сучасних фармацевтич
них заводів в Україні, виробляти якісні 
й життєво важливі препарати, що лідиру
ють у своїх сегментах, і бути дійсно підпри
ємством «В Україні –  для українців!».

ЗУ




