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Корпорація «Артеріум» є однією з провідних компаній 
фармацевтичної галузі України. Ми пишаємося,  що 

корпоративна соціальна відповідальність є невід’ємною 
складовою нашої діяльності й усвідомлюємо, що вона лежить 

в основі нашого розвитку як лідируючої та інноваційної 
компанії. Ми прагнемо застосовувати найкращі практики та 

досягати найвищої якості в усіх напрямах своєї діяльності: 
від розвитку персоналу до аудитів наших постачальників. 

Наша компанія реалізує 281 продукт різних терапевтичних 
напрямків. Усі ці препарати створені, аби покращувати 

якість життя.  Це вимагає від нас особливої відповідальності 
та потребує неабиякої уваги до щонайменших деталей. В 

кожному напряму нашої діяльності ми не лише регулярно 
оцінюємо свої досягнення, але й шукаємо можливості для 

подальшого розвитку та вдосконалення: покращуємо та 
захищаємо упаковку від фальсифікату, реалізуємо нові зручні 

для пацієнтів форми наших препаратів, надаємо пацієнтові не 
лише доступ до якісних препаратів, але й достовірну та фахову 
інформацію щодо профілактики в зручних сучасних форматах. 

У цьому звіті ми раді представити результати 
своє діяльності в сфері корпоративної соціальної 

відповідальності за 2016 та 2017 роки.

Денис Гарцилов, 
Головний виконавчий директор Корпорації «Артеріум»
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«Артеріум»* дбає про безпеку 
та ефективність своєї продукції. 
Ми піклуємося про покращення 

якості та продовження тривалості 
життя. Щодня співробітники 

компанії працюють над створенням 
нових продуктів та покращенням 

вже існуючих. Ми пропонуємо 
рецептурні та безрецептурні 

ліки 11 терапевтичних груп: 
J, N, C, A, D, G, R, B, L, V, M.

Велика кількість препаратів 
виготовлені на рослинній основі та 
мають доказову базу ефективності. 
Всього в продуктовому портфелі – 

150 продуктів та 281 найменування 
з врахуванням форм і дозувань. Ліки 

випускаються у формі таблеток, 
капсул, суспензій, порошку для 
інфузій, гелів та мазей, ін’єкцій, 
сиропів, інфузій. А у 2017 році 

компанія поповнила портфель 
препаратом «Легколакс» в новій 

для себе лікарській формі – 
у формі саше.

П А Ц І Є Н Т И

* Корпорація «Артеріум» та або її учасники
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Ноксон для лікування безсоння та підвищеної нервової збудженості.
Холелесан для лікування хронічного некалькульозного холециститу, дискінезії.
Амодерм Нео для лікування та профілактики грибкових хвороб нігтів. 
Мукалтин у формі сиропу для лікування кашлю.
Пробіланс пробіотики для дорослих та дітей (дієтична добавка).
Легколакс для лікування запорів. 
А також 3 рецептурних препарати та ветеринарний продукт ДіаДог&Кет 
для усунення гострих розладів кишкової абсорбції у домашніх тварин.

Перед застосуванням обов’язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією для медичного застосування

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

Нові продукти
П А Ц І Є Н Т И
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Захист від фальсифікації 
«Артеріум» щороку вдосконалює способи захисту 
від фальсифікації своєї продукції. Ми, як і раніше, 

створюємо оригінальний, складний для відтворення 
макет упаковки. Наносимо додаткові захисні унікальні 

елементи, що підтверджують оригінальне виробництво. 
В 2016–2017 роках не було зафіксовано випадків 

фальсифікації препаратів «Артеріум». Компанія націлена 
на забезпечення найвищої якості продуктів і завжди 

відкрита до співробітництва. Саме тому ми розслідуємо 
усі звернення від споживачів якщо є сумніви щодо 

походження або умов виробництва препаратів.

П А Ц І Є Н Т И
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Фармаконагляд 
Виробники-учасники Корпорації «Артеріум» 
дотримуються всіх законодавчих вимог щодо 
забезпечення належного функціонування системи 
фармаконагляду. В компанії працюють уповноважені 
особи з фармаконагляду, які розглядають усі звернення з 
ринку, що стосуються безпеки та ефективності препаратів 
«Артеріум». Щороку проводиться навчання співробітників 
різних підрозділів принципам фармконагляду. 
Розуміючи важливість та роль фармаконагляду в 
системі охорони здоров’я в цілому, уповноважені особи 
компанії беруть участь в навчанні і майбутніх фахівців. 
Спеціалісти з фармаконагляду проводять семінари по 
фармаконагляду для студентів медичних університетів.
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Всеукраїнський проект з профілактики 
діабету «Почни сьогодні»
В 2017 році «Артеріум» розпочав проект 
з профілактики діабету «Почни сьогодні». 
Діабет є однією з найпоширеніших 
хвороб України після серцево-судинних 
захворювань. В Україні зареєстровано 
1,2 млн людей із діабетом І та ІІ типів. Мета 
проекту – звернути увагу населення на 
фактори ризику діабету та мотивувати 
пройти діагностику та онлайн-навчання на 
ранній стадії, щоб попередити розвиток 
хвороби та виникнення ускладнень. 
Ядром цієї інформаційної кампанії для 
пацієнтів став сайт – DoItNow.com.ua. 
Людина поринає в життєву історію, де 
вона робить вибір, переживає близькі 
кожному ситуації. Зважаючи на поведінку 
користувача, визначається ризик розвитку 
переддіабету та, якщо є небезпека, одразу 
пропонується записатися на аналіз 
цукру за спеціальною ціною та пройти 
навчання в першій онлайн-школі діабету. 

Брошюра «Що варто знати 
про артеріальну гіпертензію»
В рамках соціальної ініціативи 
«Що варто знати» Корпорація 
«Артеріум» випустила брошуру 
«Що варто знати про артеріальну 
гіпертензію». В ній доступно 
і коротко представлена 
інформація про артеріальну 
гіпертензію, а також запропоновані 
рекомендації для тих, хто вже 
має проблему. Це вже четверта 
брошура, що покликана 
проінформувати пацієнтів про 
причини виникнення поширених 
хвороб і методи профілактики. 
Брошура призначена як для 
пацієнтів, так і лікарів. Вона 
доступна для замовлення 
спеціалістам з охорони здоров’я на 
сайті Корпорації «Артеріум», а для 
широкого кола читачів брошура 
доступна на сайті в онлайн-версії.

Соціальні проекти із 
залученням пацієнтів

П А Ц І Є Н Т И
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Наші співробітники – 
основа успіху та 
головний чинник, 
що забезпечує 
конкурентоспроможність 
компанії. Розвиток, 
мотивація, охорона 
здоров’я та праці – 
пріоритетні напрями 
Корпорації «Артеріум» 
в cфері управління 
персоналом.
На кінець 2017 року 
в Корпорації 
«Артеріум» та на 
підприємствах, 
що є її учасниками, 
працює близько 
2 700 людей

Плинність кадрів 
в Корпорації «Артеріум»*

20,0%

Україна 2016 2017
* За даними консалтингової компанії Ernst&Young

9,0%
9,8%

57,6%

Жінки Чоловіки

42,4%
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«Школа служби сервісного 
обслуго ву ван ня та енергетичного 
забезпечення»

«Школа корпоративних 
викладачів»

«Школа рекрутерів»

«Школа логістики»

«Школа майстрів»

«Школа якості»

С П І В Р О Б І Т Н И К И

Аби досягати результатів у роботі співробітнику 
необхідно постійно вдосконалювати свої 
навички та знання. Система навчання та 
розвитку Корпорації «Артеріум» побудована 
таким чином, аби знання в компанії 
розповсюджувалися та приносили інноваційні 
рішення для бізнесу. Ми пропонуємо 
співробітникам різні формати навчання: 
від короткострокових до таких, що тривають 
декілька місяців, створюємо умови аби 
співробітники постійно вдосконалювали 
свої професійні та особистісні навички. 
За формування внутрішньої системи навчання 
та розвитку відповідно до стратегічних цілей 
компанії відповідає Корпоративний університет, 
який був створений в 2012 року. До програми 
університету наразі входять тренінги, майстер-
класи, фасілітаційні сесії за різноманітною 
тематикою: від вимог належної виробничої 
практики до технік подолання стресу на роботі. 

Для професійного розвитку співробітників 
Корпоративний університет пропонує 
підвищення кваліфікації в форматі шкіл.

Розвиток та навчання
«Школа R&D»
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Arterium 
Young Talent

У 2016 році Корпоративний університет запровадив 
навчальний проект для дітей співробітників – 

«Arterium Young Talent». Його мета – допомагати 
дітям розкрити творчий потенціал та визначитися 

у виборі майбутньої професії. За два роки 
учасниками Arterium Young Talent стали близько 
130 дітей співробітників віком від 9 до 15 років
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Корпорація «Артеріум» забезпечує 
своїх співробітників усіма соціальними 
гарантіями, пільгами та компенсаціями, які 
передбачені законодавством. Крім цього, 
компанія пропонує компенсаційний 
пакет, який передбачає:

 медичну підтримку; 
 періодичний перегляд заробітної 

платні та премії за результатами оцінки 
досягнень і розвитку; 

 фахове навчання; 
 виплати в разі значних і/або складних 

життєвих ситуацій; 
 додаткові дні до основної відпустки; 
 додаткову оплачувану відпустку 

у зв’язку з ювілеєм, першим днем 
навчального року в 1 класі; 

 щомісячну виплату на харчування; 
 додаткову оплачувану відпустку 

донорам.

Соціальні гарантії 
для співробітників
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Охорона 
здоров’я

«Артеріум» піклується про 
здоров’я своїх співробітників 
і гарантує отримання 
медичного обслуговування. Усі 
співробітники користуються 
програмою медичного 
обслуговування та послугами 
спеціально створених сучасних 
медико-санітарних частин. 
В медчастинах будь-який 
співробітник компанії у зручний 
для нього час може безкоштовно 
отримати професійну медичну 
допомогу лікарів та медичного 
персоналу. В 2017 році 
додатковий медичний кабінет 
відкрився і для співробітників,  
робочі місця яких знаходяться 
далеко від основних медико-
санітарних частин заводів – 
учасників Корпорації «Артеріум».
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Ми суворо дотримуємося вимог 
законодавства щодо прав працівників 
у галузі охорони праці. Компанія 
піклується про безпеку персоналу 
на робочому місці. Протягом 
2016–2017 років в компанії не було 
зафіксовано виробничих травм 
та нещасних випадків, причиною яких 
були засоби виробництва. Майже 
2 300 співробітників в 2017 році взяли 
участь в навчанні щодо питань охорони 
праці та пожежної безпеки. Під час 
навчання співробітники ознайомилися 
з  державними та локальними 
нормативними актами, що стосуються 
охорони праці. Корпорація «Артеріум» 
та її учасники піклуються про 
покращення умов праці. Співробітники, 
що працюють на виробництві, 
забезпечуються додатковими засобами 
індивідуального захисту. На підприємстві 

Охорона праці 
та безпека 
на робочому місці «Київмедпрепарат» 

в «чистих» приміщеннях, 
де виготовляються 
лікарські засоби, були 
встановлені пристрої 
для зволоження та 
осушення повітря. 
Завдяки цьому умови 
праці співробітників, що 
працюють на посадах 
«закупорювач медичної 
продукції» та «дозувальник 
медичних препаратів», 
тепер відповідають 
нормативному значенню 
за параметрами 
мікроклімату виробничого 
середовища. Атестація 
робочих місць, що 
відбулася на підприємстві 
«Київмедпрепарат» 
у 2016 році, підтвердила 
покращення умов праці.
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Зниження впливу своєї діяльності на довкілля є одним з важливих 
завдань «Артеріум». В 2017 році ми підтвердили своє прагнення 

щодо збереження довкілля, сумлінно дотримуючись Системи 
екологічного менеджменту по міжнародному стандарту ISO 
14001. «Галичфарм» та «Київмедпрепарат» пройшли аудити 

на відповідність новій версії стандарту ДСТУ ISO 14001:2015 
«Система екологічного управління» і отримали сертифікати 

строком дії на три роки. Система екологічного менеджменту 
охоплює всі основні процеси Корпорації, в першу чергу, 

виробництво та зберігання готових лікарських засобів, сервісне 
обслуговування та енергетичне забезпечення виробництва.

«Ця система є необхідною для забезпечення 
впорядкованого і системного підходу 

в охороні навколишнього середовища, 
– говорить Ірина Клязніка, менеджер 

з управління якістю та впливом 
на навколишнє середовище. – На 

підприємствах впроваджені процедури 
щодо роздільного збирання відходів і 

раціонального споживання ресурсів. Ми 
реалізовуємо природоохоронні заходи 
щодо попередження та недопущення 

негативного впливу на довкілля, 
управляємо ризиками в області екологічної безпеки. Керівництво 

підприємств приділяє велику увагу цим питанням і дбає про навчання 
працівників і постійне підвищення їх екологічної обізнаності».

Е К О Л О Г І Я
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«Київмедпрепарат»:
 встановили додаткове устаткування 

для повернення залишкової теплової 
енергії в систему опалення, що 
дозволило скоротити споживання 
природнього газу близько 29 тис. м3 
в опалювальний період.

«Галичфарм»:
 провели ізоляцію трубопроводів 

систем опалення 
(економія газу 10,6 тис. м3/рік)

 забезпечили передачу конденсату 
технічної пари до котельні 
для повторного використання 
(економія газу 13,5 тис. м3/рік)

Зазначені заходи дозволяють економити 
газ в об’ємі 24,1 тис. м3/рік.

Е К О Л О Г І Я

«Київмедпрепарат»:
 встановили на витяжній системі 

вентиляції нової дільниці покриття 
в цеху твердих форм перед 
викидом в атмосферне повітря 
фільтр тонкої очистки повітря класу 
F9 зі ступенем очистки 95%, що 
дозволило зменшити викиди пилу 
від технологічного процесу близько 
0,00036 т/рік 

«Галичфарм»:
 модернізували витяжні систем 

і очисні споруди таблетного цеху, 
знизили викиди пилу на 5,8 т/рік.

«Київмедпрепарат» і «Галичфарм» 
поступово відмовляються від 
використання небезпечних 
люмінесцентних ламп та переходять до 
використання економних та екологічних 
LED-ламп. Використання LED-ламп 
дозволяє зменшити споживання 

електроенергії 
та не утворювати небезпечні відходи 
у вигляді люмінесцентних лам, які містять 
в своєму складі ртуть. Економічний ефект 
по «Київмедпрепарат» склав 
49 тис. грн/рік.

На підприємствах запроваджений 
роздільний збір 

відходів 
за класами небезпеки. Небезпечні 
відходи знешкоджуються безпечними 
методами, які передбачені в Україні, 
вторсировина передається на 
утилізацію, відходи, які не відносяться до 
небезпечних відходів, та для переробки 
яких в Україні не існує технології, 
передаються на захоронення. 
«Київмедпрепарат»:
 для пакувальних матеріалів, які раніше 

передавались на захоронення було 
знайдено метод переробки. Кількість 
переданих пакувальних матеріалів в 
2017 році складає 5,877 т

 «Галичфарм»:
 завдяки покращенню 

системи роздільного 
збору, кількість 
побутових відходів 
зменшилась на 
104 т у порівнянні 
з 2016 роком.

Що ми зробили в 2017 році?

Для економії
газу на підприємствах 

було впроваджено 
такі заходи

Підприємства 
знизили 

викиди 
в атмосферу
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Етика клінічних досліджень
«Артеріум» ініціює проведення клінічних 
досліджень для збільшення доказової 
бази ефективності та безпеки лікарських 
засобів, що випускаються компанією. 
У 2017 р. «Артеріум» здійснив 3 клінічних 
досліджень, а також 5 доклінічних 
досліджень. «Артеріум» гарантує, що 
всі пацієнти/здорові добровольці, які 
беруть участь у клінічних дослідженнях, 
надають добровільну і свідому згоду на 
участь у дослідженні шляхом підписання 
інформаційної згоди, після отримання 
ними повної інформації про дослідження 
та досліджуваний препарат та надання 
лікарем-дослідником відповідей на всі 
питання, які виникають. Таку згоду пацієнт/
здоровий доброволець надає перед 
проведенням йому будь-яких процедур.

Відповідальні закупівлі 
На сайті Корпорації «Артеріум» працює 
електронний тендерний майданчик. 
Він дозволяє зробити закупівлі 
прозорими для постачальників товарів 
та послуг. 313 компаній зареєструвалися 
з моменту запуску майданчику.

Е Т И К А
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Е Т И К А

Складські приміщення 
Корпорації «Артеріум» Відповідальний маркетинг 

Відповідальна маркетингова діяльність 
Корпорації «Артеріум» та її учасників 
надає можливість фахівцям охорони 
здоров’я отримувати достовірну 
інформацію про лікарські засоби і, 
таким чином, сприяти раціональному 
використанню препаратів 
з максимальною користю для здоров’я 
пацієнтів. У співпраці з фахівцями 
охорони здоров’я всі співробітники 
«Артеріум» дотримуються чинних 
законів, галузевих кодексів та 
внутрішніх стандартів компанії. 
У «Артеріум» успішно працює Система 
управління взаємовідносинами 
з клієнтами (Customer Relationship 
Management – CRM). Ця програма 
допомагає в управлінні базою даних 
клієнтів, з якими ми співпрацюємо: 
лікарі й адміністратори лікувально-
профілактичних закладів, провізори 
та фармацевти. Система управління 
взємовідносинами з клієнтами також 
є важливою складовою системи 
фармаконагляду заводів-учасників 
Корпорації.

Аудити постачальників
Корпорація «Артеріум» та її учасники регулярно проводять зовнішні аудити постачальників сировини та матеріалів. 
Компанія перевіряє інфраструктуру підприємства, стан приміщень та обладнання, кваліфікацію персоналу, систему 
управління замовлень клієнтів, систему документації, наявність усіх необхідних допоміжних систем, контроль за якістю 
вхідних матеріалів та продукту на всіх стадіях виробництва тощо. Тільки кваліфіковані виробники та постачальники, які 
отримали позитивні оцінки за результатами аудиту, допускаються до співпраці.
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Успішний розвиток бізнесу тісно 
пов’язаний із розвитком регіону, в якому 
він працює. Корпорація «Артеріум» як 
один з лідерів фармацевтичної галузі 
розвиває партнерські відносини з 
громадами в регіонах, де знаходяться 
підприємства, що є учасниками 
Корпорації «Артеріум». Основною метою 
взаємодії з громадами є забезпечення 
сталого розвитку бізнесу. Ми 
виокремлюємо для себе декілька питань, 
рішення яких може покращити якість 
життя мешканці регіонів, в яких присутні 
наші підприємтсва. Найбільш важливі з 
них – охорона здоров’я та освіта.

С У С П І Л Ь С Т В О
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Освітні проекти для університетів

Корпорація «Артеріум» має партнерські програми з багатьма 
вищими навчальними закладами України. Співробітники компанії 
проводять тренінги та лекції для студентів останніх курсів та 
викладачів, надає підтримку студентським освітнім заходам. Тренінги 
для майбутніх працівників фармацевтичної галузі присвячені 
як суто фармацевтичним темам, так і розвитку особистісних 
навичок, які є вкрай важливими для успішної кар’єри. З 2016 року 
за ініціативи «Артеріум» студенти мають можливість прослухали 
цикл лекцій щодо системи фармаконагляду та валідації.  Наразі 
вивчення системи фармаконагляду не входить до програми вищих 
навчальних закладів, разом з цим, вона є невід’ємною частиною 
роботи сучасної фармацевтичної компанії. Протягом 2016-2017 
років Корпорація «Артеріум» підтримувала освітні заходи для 
студентів: Всеукраїнську олімпіаду за напрямом «Фармація» 
та «Біотехнологія», наукові конференції Львівського національного 
університету Ім. Франка та львівського Інституту Біології Клітини. 
З 2010 року Корпорація «Артеріум» запрошує студентів вищих 
навчальних закладів України пройти стажування. Його тривалість 
визначається індивідуально й залежить від обраного напряму. 
За свою роботу стажери отримують заробітну плату, а кращим 
пропонується подальша співпраця. Більше 63 учасників програми 
стажування стали співробітниками Корпорації «Артеріум». 
Деталі щодо напрямів стажування, перелік вакансій, а також 
вимоги до кандидатів можна дізнатися на сайті Корпорації 
«Артеріум» в розділі Кар’єра.

С У С П І Л Ь С Т В О
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«Студенти, які приходять до нас на 
стажування, мають лише базові знання. 
Наша мета – навчити їх тому, чого вони 
не дізнаються в університеті, – говорить 
Анна Єгорова, керівник Корпоративного 
університету Корпорації «Артеріум». – 
Ми надаємо студентам і випускникам 
можливість отримати знання та досвід 
в реальних умовах, ознайомитися з 
процесами компанії».

Анна Єгорова

С У С П І Л Ь С Т В О
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В 2016 році Корпорація «Артеріум» 
долучилася до проекту «Перший 
кар’єрний крок» Львівської міської 
ради. Це – програма стажування, метою 
якої є залучення молоді до навчання 
в органах місцевого самоврядування на 
благо громади Львова та для формування 
резерву молодих, кваліфікованих кадрів. 
Вже багато років Корпорація «Артеріум» 
підтримує партнерські відносини 
з регіональним ландшафтного парку 
«Знесіння», який знаходиться у Львові. 
З 2014 року наша компанія надає парку 
допомогу на підтримку його екосистеми. 
На території «Знесіння» за ініціативи 
«Артеріум» створено та щорічно 
підтримується «Маршрут здоров’я» для 
піших та велопрогулянок. Кожної весни 
співробітники «Галичфарм» проводять 
в парку «Знесіння» зелену толоку. 
Оскільки спосіб життя людини значною 
мірою впливає на стан її здоров’я, 
з 2010 року Корпорація «Артеріум» 

започаткувала програму «За здоровий 
спосіб життя», в рамках якої підтримує 
та організовує заходи, спрямовані на 
популяризацію активного способу 
життя. В 2016 році за сприяння 
«Артеріум» у львівському парку 
культури ім. Б. Хмельницького відкрився 
спортивний майданчик, який можуть 
відвідувати усі охочі. З 2012 року щоліта 
для дітей Львова волонтери «Галичфарм» 
проводять на території парку «Знесіння» 
велотренування. Діти мають змогу 
навчитися їздити на велосипеді та 
дізнатися про основні правила безпеки. 
В такий спосіб «Артеріум» підтримує 
бажання дітей активно проводити 
дозвілля та спонукає формувати здорові 
звички. У 2016-2017 рр. велотренування 
відвідали близько 500 дітей та їх батьків.
Впродовж багатьох років Корпорація 
«Артеріум» підтримує підшефну школу-
інтернат №8, що знаходиться в Києві. 
В закладі виховуються діти з особливими 

потребами. Щороку компанія фінансує 
ремонт приміщень цього закладу. 
В 2016 році «Артеріум» розпочав 
спецпроект, в рамках якого тренери 
Корпоративного університету проводять 
навчальні заходи для викладачів 
та вихователів школи. 
До дня захисту дітей у червні волонтери 
компанії 6 рік поспіль проводять 
фестиваль «Казка в гаю». Цей захід 
запрошує усіх бажаючих та об’єднує 
20 тематичних казкових майданчиків, 
спортивні і танцювальні розваги, 
конкурси тощо. Щорічно свято відвідує 
близько 500 відвідувачів.
Волонтери корпоративної театральної 
студії «Панацея» щороку напередодні 
новорічних свят проводять 
покази святкової вистави дітям 
з малозабезпечених родин, дітям 
з особливими потребами. У 2016-
2017 роках ці вистави відвідало 
більш ніж 700 глядачів.

Співпраця з громадами

С У С П І Л Ь С Т В О
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Благодійність
В 2016-2017 роках Корпорація «Артеріум» 
продовжила надавати благодійну допомогу 
лікарськими засобами «Артеріум» лікарням,  
військовим госпіталям, будинкам для самотніх, 
дитячім закладам та інтернатам. В 2017 році замість 
новорічних сувенірів партнерам Корпорація 
«Артеріум» подарувала обладнання київському 
Центру дитячої кардіології та кардіохірургії. 
Представники Корпорації передали Центру 
стравохідний УЗД датчик, який використовується 
для обстеження дітей з вадами серця. 

Музей «Галичфарм»
В 2016–2017 роках Музей історії «Галичфарм» відвідало близько 
2500 відвідувачів, серед яких були студенти, школярі та дорослі. 
Екскурсоводами виступають співробітники компанії. Гості 
музею познайомилися з історією «Галичфарм», дізналися про 
те, як раніше виготовляли ліки в ампулах та таблетках і як це 
відбувається зараз, завдяки віртуальному туру відвідали сучасне 
виробництво «Артеріум». Для дітей програма екскурсії включає 
захоплюючі хімічні досліди, які демонструють фахівці компанії.  
За словами екскурсоводів, саме досліди найбільше захоплюють 
дітей і прищеплюють цікавість до природничих наук.

С У С П І Л Ь С Т В О



Вашій увазі. В зв’язку з оприлюдненням в даному документі фактів, даних, результатів 
чи іншої інформації, Корпорація «Артеріум» не несе будь-яких забов’язань перед 
третіми особами, а також не надає таким особам будь-яких гарантій. Будь-яке рішення, 
яке Ви приймаєте, основуючись на даній інформації, являється виключно Вашою 
відповідальністю. Звіт надано виключно з метою інформування і, зокрема, не наділяє Вас 
будь-якими юридичними правами та не являється запрошенням до прийняття будь-яких 
інвестиційних чи інших рішень.  Факти, дані, результати та інша інформація, викладена в 
цьому документі, може змінитися з плином часу в результаті майбутніх подій чи появи 
нової інформації. 
Корпорація «Артеріум» із власної ініціативи і на власний розсуд може приймати будь-
які дії з оновлення або зміни даного документу. 

Контактні дані 
Ваша думка важлива для нас. 
Будь ласка, надсилайте свої коментарі на 
e-mail: Alina.Stolitnya@arterium.ua
Аліна Столітня, 
спеціаліст із зв’язків з громадськістю.


