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Про компанію Bioveta, a. s. 

сучасна фармацевтична компанія зі світовою присутністю, що виробляє 

ветеринарні препарати та медикаменти для людей 

Юридична адреса компанії:  вул. Коменскего, 212/12

     683 23 м. Івановіце на Гане 

     Чеська Республіка 

Капітал: винятково з Чеської Республіки 

Асортимент продукції: понад 200 виробів у 15 товарних категоріях  

Кількість країн експорту: 100 країн на п'яти континентах світу 

Загальний прибуток за 2017 рік: понад 1,5 мільярда чеських крон

Кількість працівників: 684

Організаційна структура:  секція виробництва, розробки та інновацій 

     у галузі ветеринарних препаратів 

     секція технологічної та технічної підтримки

     секція реєстрації 

     секція контролю та керування якістю 

     секція фінансового керування 

     секція маркетингу та продажів 

     секція закупівель сировини і матеріалів 

Власні закордонні філії:   Україна 

     Польща

     Румунія 

     Росія 

     Словаччина 



Шановн і  читач і  B iove t a  News, 
пригадаймо  разом  100  рок і в 
існування компані ї  "Біовета" . 

Вона такого ж віку, як і Чеська Республіка. Це 
не випадковий збіг – новонароджена самостійна 
Чехословацька Республіка у 1918 році потребувала 
інституту для розпізнавання хвороб тварин, адже 
з сусідами стосунки були не найтепліші, а на їхню 
допомогу не можна було розраховувати й поготів.

У часописі, який Ви зараз гортаєте, пропонуємо 
стислий екскурс в історію підприємства з 1918 року 
до сьогодення. Факти першої половини існування 
компанії "Біовета" можна пригадати лише з 
історичних джерел, а другої – вже й зі спогадів 
очевидців.

Сотні людей, п'ять поколінь поєднали свою 
долю з компанією "Біовета". Хтось тут працював 
недовго, а інші – упродовж 40 років, були й такі, хто 
дослідженням у "Біоветі" приніс у жертву своє 
життя. Дякую усім, навіть і тим, з ким не довелося 
познайомитися. 

Сьогодні "Біовета" вже з першого погляду – 
сучасна компанія з новітніми технологіями, але 
найголовніше для неї – це Ви, її співробітники, і Ви – 
наші клієнти.

100 років – поважна віха. Пригадаймо історичні 
події, на підґрунті яких ми почали будувати 
компанію, конкурентоспроможну на відкритому 
світовому ринку, і тепер із властивою нам 
розважливістю крокуємо у нове століття.

Лібор Біттнер

голова правління,
директор компанії АТ "Біовета" (Bioveta, a.s.) 

Вступне слово

„Усвідомлювати цінності минулого – означає 
черпати з них силу для теперішнього, щоб 
у сьогоденні працювати для майбутнього.“
                       Отто Франтішек Баблер



акінчення першої світової війни було позначене бурхливим рухом Злюдей і тварин із територій, опалених війною, до нововиниклих 
держав колишньої Австро-Угорщини. Коней та господарських 

тварин було перерозподілено між армією, а більшу частину віддано для 
відновлення сільського господарства. Наслідком цього стало неконтрольоване 
поширення інфекційних захворювань як серед людей, так і тварин. До першої 
світової війни на чехословацькій території не було жодного закладу діагностики 
хвороб тварин або інституції з виробництва речовин для щеплення. Вакцини 
завозилися або з Модлінгу в Австрії, або з Будапешта в Угорщині. Імпортні 
вакцини були дорогими, а їхній контроль витратним, і в постреволюційні роки 
майже нездійсненним. Новоутворена чехословацька держава для захисту свого 
населення та національної економіки від дедалі серйознішого поширення 
хвороб мала стати незалежною від постачання іноземних вакцин, тому 23. 11. 
1918 року декретом Міністерства сільського господарства № 39 було засновано 
перехідний Державний інститут діагностики хвороб тварин та виробництва 
вакцин у Празі. Його тимчасовість була обумовлена тим, що заклад складався з 
двох територіально віддалених частин: діагностична частина в Празі, на 
Краловських Виноградах, а підрозділ із виробництва вакцин – у м. Граніце на 
Морав'є.

У липні 1920 року обидві частини було тимчасово перенесено до IIІ 
павільйону колишньої кадетської школи на Градчанах і об'єднано в Державний 
діагностичний та серологічно-терапевничний ветеринарний інститут. 
Розташування інституту в центрі Праги не пасувало до наявного масштабу та 
планованого розвитку інституту. Міністерство громадських робіт, відповідальне 
за розташування державних установ, рекомендує перенести інститут до м. 
Івановіце на Гане. Це розміщення в центрі держави виглядає стратегічним з 
огляду на загальнонаціональну компетенцію інституту, а також на територіальну 
наближеність до Інституту ветеринарії у Брно, щодо створення якого вже було 
ухвалено рішення. Інститут було остаточно переселено до Івановіце на Гане 
15.04.1922 року без жодних зупинок у його діяльності. 

НАРОДЖЕННЯ
Дата народження: 23. 11. 1918
Місце: Прага, Чехословацька Республіка
Матір:  Прагнення отримати власну діагностику 
 інфекцій та ветеринарні препарати
Батько: Страх перед залежністю від сусідніх країн



Історичний документ, 
віднайдений у вежі замку 
м. Івановіце під час його 
реконструкції 1995 року.



ПЕРШИМ завданням тогочасного інституту було подолання катастрофічної 
епідемічної ситуації на території Чехословацької Республіки після закінчення 
Першої Світової війни.

ПЕРШИМ директором (1918-1921) став Франц Пфафф, великою заслугою 
якого було створення і початкова розбудова компанії "Біовета".

ПЕРШИМИ співробітниками компанії Bioveta були 78 осіб: 8 ветеринарних 
фахівців, 1 офіцер-ветеринар, військовий експерт Міністерства оборони, 2 офісні 
службовці, 2 техніки, 10 лаборантів, 1 завідувач конюшні, 1 польовий скарбник, 3 
офісні асистенти і 50 осіб на поденну платню.

ПЕРШИМ успіхом цієї доби було уможливлення тваринництва в досі значно 
інфекційно забруднених районах ЧСР. Серед пригнічених захворювань були сап, 
сибірська виразка, газова гангрена, сказ, бешиха, чума свиней. Завдяки своєчасній 
боротьбі з хворобами тварин і точним бактеріологічним діагнозам було врятовано 
велику кількість худоби, що мала істотну частку в національному господарстві.

ПЕРШУ велику втрату понесла Bioveta в 1924 році, коли від лабораторної 
інфекції сапу помер Йозеф Пулкрабек, який був співзасновником і заступником 
директора інституту, ветеринарним інспектором і, не в останню чергу, блискучим 
науковцем. 3.05.1925 року у лабораторії інституту було урочисто відкрито 
меморіальну дошку з його портретом. 

Лабораторія в період формування інституту

ПЕРША

Павільйон для роботи з вірусом чуми свиней, 1936 р. Один із найсучасніших об'єктів у Європі свого часу

Прохідна підприємства у 1920 р.

Франтішек Пфафф, 
перший директор 1918-1921

Перша Республіка – це період, упродовж якого від 1918 року відбувається формування 
чехословацької держави на чолі з першим президентом Т. Г. Масариком, і тоді ж засновується Біовета 
із тогочасною назвою Державний інститут розпізнавання епізоотій та виробництва вакцин у Празі.



Після обстрілу з реактивного гранатомета, 
Івановіце на Гане. 1945 р. (ліворуч)
Після бомбардування Івановіце на Гане (праворуч)Нацистська окупація чеських земель корінним чином вплинула на 

розвиток сільського господарства. Велика частина тваринницького 
виробництва, розташована в регіоні Судетів, стала частиною Рейху. 
У Протектораті, таким чином, залишилася більша частина орних 
земель, тож переважало рослинницьке виробництво. „Битва за зерно“ 
у Протектораті Богемії та Моравії стала щоденною темою окупаційної 
пропаганди.

ід час війни відбулося, крім іншого, скорочення продуктивності Птваринництва на 50% та зниження кількості сільськогосподарських тварин 
на 35%. Причиною цього було, очевидно, запровадження примусового 

постачання із встановленою вагою чи кількістю партій тварин, а незабаром введення 
системи планового розподілу харчових продуктів. Майже 40% внутрішнього 
виробництва харчових продуктів тваринного походження, таким чином, попри дуже 
суворі покарання, пересунулося на чорний ринок. Той, зокрема за участі ветеринарних 
лікарів, працював до кінця війни. Чехію і Моравію на момент окупації було уражено 
масштабною епідемією ящуру. Пізніше додалася епідемія свинячого інфекційного 
енцефаліту, яка в 1944 році спричинила переривання постачання забійних свиней на 
території Рейху. До того ж наприкінці війни через неконтрольоване пересування коней 
поширився сап.  Уряд Протекторату намагався врегулювати скрутне становище шляхом 
створення інфекційної каси (1943), з якої відшкодовували витрати на планове забиття 
або вакцинацію тварин від сибірки, інфекційної плевропневмонії великої рогатої 
худоби, сапу і сказу.

У 1942-43 роках було запроваджено Гайдріхову реформу організації державного 
врядування в Протектораті. Сільське господарство, таким чином, підпорядкували 
новоствореному Міністерству економіки під контролем органів Рейху. Ветеринарні 
питання, як виняток, передали Міністерству внутрішніх справ. Ветеринарні інститути 
стали частиною системи, розбудовуваної й утримуваної з дуже обмежених внутрішніх 
ресурсів. Складником реформи було створення ветеринарних канцелярій при кожній 
районній адміністрації та формування обмеженої кількості підпорядкованих 
ветеринарних служб, а саме для семи укрупнених регіональних адміністрацій.

Ветеринарного інституту в Івановіце на Гане стосувалася, зокрема, постанова уряду 
від 26.06.1943 р. «Про громадську ветеринарію», яка регулювала ветеринарні 
дослідження і діагностику, виробництво, торгівлю та використання вакцин, 
призначених для лікування тварин. У період Протекторату Інститут увійшов із новим 
директором, яким став Карел Грушка. Всесвітньо відомий експерт, який створив 
унікальний метод виробництва антибактеріальної сироватки проти сибірської виразки. 
Завдяки йому вдалося в особливо несприятливий період і за обмеженого бюджету 
зберегти високу фаховість Ветеринарного інституту, який, попри чималі обмеження 
продовжував займатися діагностикою захворювань, розпізнаванням та збиранням 
збудників особливо небезпечних захворювань і тестуванням розроблених вакцин. Утім, 
не лише щеплення, а й тестування вакцин проти чуми та інфекційного енцефаліту 
свиней було урядом Протекторату з 1940 року заборонено. Тестування здійснювалося 
лише в обмеженій формі на підставі винятків, дозволених адміністрацією регіонів.

Інститут надалі працював над виробництвом вакцини проти сказу (Штам Пастера), 
вакцин і сироваток проти сибірської виразки й емфізематозного карбункулу. Великим 
досягненням стало запровадження вакцинації проти бешихи свиней, що прийшла на 
зміну довоєнному використанню захисної сироватки. Прихід фронту приніс інституту 
значні матеріальні збитки, утім, на щастя, обійшлося без людських жертв. 

У післявоєнний період Державний 
ветеринарний інститут в Івановіце на 
Гане увійшов із сотнею штатних 
співробітників і в цілковитій залежності 
від державного фінансування. Вже 
в 1945 році, утім, він був у змозі, на базі 
досвіду англо-саксонських країн знову 
відновити виробництво вакцини 
фіолетового кристала проти чуми 
свиней.

Воєнні літа, 
не лише біда

Працівники "Біовети" в 1939 році, на передньому 
плані, праворуч директор Карел Грушка

 Директор Карел Грушка бере кров на аналіз

Талон на м'ясо з 1940-х років, чинний 
в Протектораті Чехії та Моравії



Червоно- 

9. 06. 1951 року під червоним прапором ентузіазму розбудови 
комуністичного режиму декретом міністерства охорони здоров'я 
було змінено назву інституту на "Біовета, державний ветеринарний 
виробничий інститут" – скорочено "Біовета, Івановіце на Гане". 
Водночас з'явився і синьо-білий логотип, що зображав назву 
"Біовета" над горизонтально розташованою ампулою на синьому 
(або чорному) полі. Логотип було зареєстровано 1951 року як 
товарний знак в реєстрі Чеської Республіки, веденому державним 
Органом з промислової власності. З 1965 року логотип захищено 
і на міжнародному рівні.

1952 року "Біовету" Міністерством охорони здоров'я було 
передано Міністерству сільського господарства і продовольства 
в рамках об'єднання ветеринарної діяльності. Рішенням уряду 
з чинністю від 1.01.1953 компанію було перетворено з державного 
закладу на національне підприємство з власним статутом 
ветеринарно-виробничого інституту.

Адміністративні службовці в 1955 році

СИНЯ

Прохідна "Біовети", Івановіце на Гане у 1971 році

Будівля першої операційної зали – з 1960-х років тут було розміщено 
цех ліофілізації



"Біовета" нормалізувала, 
конкуренти автоматизували

Нормалізацією ми називаємо період із моменту насильницького 
придушення „Празької весни“ 1968 року арміями Варшавського 
договору до "Оксамитової революції" наприкінці 1989 року. 
Необхідність "нормалізації взаємин“ була офіційним приводом для 
репресивних заходів на початку цієї епохи.

шлося передусім про чистки в комуністичній партії, звільнення з роботи, 

Йпоновлення цензури, скасування багатьох політичних та громадських 
організацій (KAN, K231, «Юнак», «Сокіл» тощо). Було створено так звану 

"комісію з перевірок" з активних членів чехословацької компартії, яку цікавили 
насамперед погляди керівних працівників у кризовий період 1968-1971 рр. Було 
призначено нового директора Мірослава Шішака, але інших керівних працівників 
перевірка практично не торкнулася. Єдиним винятком був Отакар Шіма, якого було 
звільнено з посади керівника центру і понижено до рядового наукового працівника. 
Невдовзі він пішов із "Біовети" і влаштувався у Ветеринарний слідчий інститут у м. 
Зліні. Тут Отакар Шіма також займався бактеріологією, був із "Біоветою" в контакті, 
став співавтором першої вакцини проти інфекційного кератокон'юктивіту великої 
рогатої худоби. Коли перевірки в "Біоветі" відгули і політична ситуація в краї 
стабілізувалася, подальший період розгортався під впливом на той час 
безальтернативно керівної Комуністичної партії. 1979 року Мирослава Шішака було 
звільнено з посади директора і тимчасово замінено заступником з виробництва 
Кв'єтославом Козаком. Після нього прийшов Радомір Громадко. Окрім забезпечення 
виробництва, академічні працівники займалися і науково-дослідною діяльністю, 
зокрема працювали над призначеними згори завданнями або займалися власною 
ініціативною діяльністю. ЇЇ частим результатом було подання раціоналізаторських 
пропозицій, а часом і заявок на патенти. Економіка була керованою централізовано, 
а це означало, що підприємства не обирали своїх клієнтів, і, отже, своїх 
постачальників. Практична відсутність конкуренції спричиняла застій у розробці 
нових продуктів. Розвиток підприємства гальмували централізовано встановлювані 
обмеження на інвестиції, придбання машин та обладнання, зокрема, з валютних 
територій. Іноді навіть доводилося необхідне обладнання монтувати з поетапно 
закуповуваних запчастин. Деякі пристрої, необхідні для підвищення ефективності, 
особливо під час фінальної обробки, виникали на основі раціоналізаторських 
пропозицій власних співробітників.

Контакти та інформація з-за кордо-
ну були мінімальними, лише зі східного 
блоку іноді вдавалося отримати необ-
хідні відомості. Замовлення фахової 
літератури було нелегким. Можливості 
навчальних стажувань були зведені до 
мінімуму і винятково в країнах РЕВ.

У  т о й  ч а с  я к  у  " Б і о в е т і " 
виробництво було підпорядковано 
нормалізаційним практикам, у світі 
промисловість автоматизувалася, і 
найсучасніші  п ідприємства  вже 
залучали так званих роботів. Перший 
промисловий робот Unimate від фірми 
Unimation був введений в експлуатацію 
на виробничій лінії General Motors 
в Нью-Джерсі 1961 року. Компанію 
Unimation згодом придбала швейцар-
ська фірма Stäubli, яка продовжувала 
розробку і продаж промислових 
роботів у різних галузях промисловості. 
А в т о м а т и з а ц і я  т а  р о б о т и з а ц і я 
порівняно з мануфактурою в період 
нормалізації спричинили зменшення 
конкурентоспроможності  наших 
компаній-виробників проти західних 
п і д п р и є м с т в ,  і з  ч и м  д о в е л о с я 
стикнутися і "Біоветі" після відкриття 
для неї загальносвітового ринку.

Директор "Біовети" Радомір Громадко (ліворуч) 
та Вратіслав Крупка (в центрі) приймають 
у 1987 році з рук директора Державного 
ветеринарного управління червоний прапор як 
відзнаку взірцевої роботи



ОКСАМИТОВА 
зміна менеджменту

На початку 1990-х років академічні співробітники 
відділу біохімії сформували осередок "Громадянського 
форуму".

ак само, як і на інших підприємствах, Громадянський форум Тухвалив, що колишніх комуністичних керівників слід замінити. 
Через кілька засідань тогочасного директора Вратіслава Крупку 

було звільнено з посади і він залишив компанію. Згодом його місце посів 
попередній директор Мірослав Шишак. Той одразу після свого приходу 
звільнив заступника з виробничих питань Йозефа Хумелу (його наступником 
став Іржі Їрку) та заступника з економічних питань Мірослава Сметану, якого 
замінив Лібор Біттнер. Під час керування компанією Мірослав Шишак 
припустився низки хибних рішень, і тому 1991 року директор Державного 
ветеринарного управління Їржі Ладр відкликав його з посади і замінив 
Бржетіславом Мацурою. Заступника з виробничих питань Їржі Їрку замінив 
Владімір Врзал, к.н.

Директором став Бржетіслав Мацура, фахівець із логічним і реалістичним 
складом розуму, практик, що твердо стоїть ногами на землі, але й стратег 
у питаннях складних міжособистісних стосунків на той час. Він усвідомлював 
скрутне становище "Біовети", коли ветеринари більше цікавилися виробами 
іноземних конкурентів. Ми йому вдячні за «оксамитове» маневрування 
"Біовети" у водах революційної напруги і спрямування компанії до 
безкомпромісної приватної царини підприємництва.

Було запущено підготовку приватизаційних проектів. Першими 
приватизували відокремлені центри. В Опаві виникло акціонерне товариство 
OPAVET. У Телчі з'явилася компанія ÁTŮ TELČ, s.r.o. (ВИРОБНИЦТВО 
БІОПРЕПАРАТІВ ТЕЛЧ, ТОВ). Головний завод було приватизовано 
згодом – 1995 року.

 Бржетіслав Мацура, директор "Біовети"
у період 1991-1998 рр.

1990 РІК – РІК ВІЛЬНИХ ВИБОРІВ



Приватизація в Чеській Республіці – період, який не 
можна визначити одним реченням. Це була величезна 
нагода для тих, хто мав достатньо відваги та хисту 
інвестувати в державне майно та побудувати на цьому 
фундаменті успішні фірми. І водночас можливість для 
нечесних або некомпетентних позичити гроші в банку, 
купити державну власність, гроші не повернути, а майно 
розкрасти. Для інтриг, корупції та мафіозних практик. 

"Приватизація на власній шкірі", або спогади Лібора 
Бітнера про складний період приватизації компанії.

Приватизація "Біовети" була водночас і складним процесом. Це 
був сприятливий період для тих, хто мав хист створити якісний 
бізнес-план, і водночас виявити особисту мужність, ентузіазм і 

не злякатися ризику. Це був період, коли я стикався з недобросовісними 
практиками так званих вишківських псевдопідприємців під час подавання 
заявок на кредит у банках, які хотіли по-шахрайському купити "Біовету" і 
давав відсіч продуманим до дрібниць мстивим крокам із їхнього боку.

Це був період, коли я заявив одному з мафіозних псевдобосів, що у бізнесі 
слід дотримуватися правил і угод, та на власній шкірі пізнав методи 
пострадянських бандитів. І це тільки тому, що я наївно думав, що 
приватизація – це процес, де перемагають найкращі бізнес-плани, найвища 
запропонована ціна, гарантована кредитом від авторитетного банку, я наївно 
сподівався, що всі хочуть і мусять виконувати свої зобов'язання.

Із приватизацією ми впоралися. "Біовету" ми купили, хоча і в кілька 
етапів: спочатку філію в місті Опава, далі виробництво в Телчі, і згодом 
головне підприємство в Івановіце на Гане. Ми задали "Біоветі" чіткий 
напрямок, за рахунок інновацій оновили продуктовий портфель і поступово 
знайшли нових клієнтів. Кредит ми включно з відсотками сплатили, і 
поступово почали інвестувати в нові будівлі та технології.

Зусиллями чотирьох акціонерів ми з товариства з обмеженою 
відповідальністю створили акціонерну 
компанію і так працюємо донині. Період після 
приватизації був одним із найтяжчих. 
С к е п т и к и  р о б и л и  с т а в к и ,  к о л и  м и 
збанкрутуємо. Я їм навіть не дивуюся, коли 
згадую, що часом їздив позичати гроші на 
зарплатню для працівників до свого друга, 
колеги й компаньйона з Брна, і на автомобілі 
перевозив їх до "Біовети", позаяк по новий 
кредит на господарські витрати ми не 
наважувалися звернутися. Це був час, коли мій 
револьвер часто лежав у бардачку машини. 
Цікаво, що я не припускав можливості невдачі 
і весь час вважав, що колись ми побудуємо 
компанію із мільярдними обігами. А у чому я 
був цілковито упевнений – що для цього 
потрібна щоденна копітка праця, чесність і 
конкурентоспроможність.

100 
П – Праця

Р – Розум

И – вИнахідливість 

В – Відповідальність

A – Автоматизація

Т – Темп

И – хИст

З – Заздрість

A – Адреналін

Ц – Цілеспрямованість

І – Інвестиції

Я – Якість 

Подорож до Берна у Швейцарії в 1992 році по нову машину з виготовлення блістерів для вакцини Лісвульпен



ЛІСВУЛЬПЕН
 
БІЗНЕС, ЩО ВПАВ 
ІЗ НЕБА



ісвульпен, вакцина проти сказу для оральної імунізації лисиць, для "Біовети" – це Лбуквально бізнес, що впав із неба, який допоміг "Біоветі" оживити економіку після 
соціалістичного керування компанією. Лісвульпен виготовляється з 1992 року, і до 

сьогоднішнього дня було продано понад неймовірних 323 млн доз. "Біовета", таким чином, 
істотно долучилася до ліквідації сказу серед диких тварин не тільки в Чеській Республіці, але 
також у Польщі, Словаччині, Угорщині, Україні, Росії, Литві, Латвії, Румунії, Словенії, 
Болгарії, Чорногорії тощо. Соціальна значущість ліквідації сказу в оброблених районах 
просто безмежна, включно з охороною здоров'я людини від цієї смертельної хвороби. 
Поголовна оральна вакцинація лисиць проти сказу в ЧР була введена в 1989 році, і її принцип 
полягає у споживанні твариною вакцини, що міститься в блістерному алюмінієво-
пластиковому пакуванні, схованому всередині принади з кормової суміші. Під час споживання 
принади тварина прокушує блістер із вакцинним вірусом , який потім потрапляє на поверхню 
слизової оболонки порожнини рота і мигдаликів, де стимулює імунну систему та допомагає 
появі імунітету. Імунітет в імунізованих лисиць настає приблизно через 21 день після 
споживання принади з вакцинним вірусом і триває протягом щонайменше одного року. 

2
Вакцину розкладають двічі на рік, а саме: навесні та восени у кількості 15–30 принад на 1 км  
залежно від епізоотологічної ситуації та щільності популяції лисиць. Раніше принади, 
в основному, розкладалися вручну мисливцями або працівниками лісництв. Цей спосіб 
розкладання був недавно замінений на ефективніший авіаційний за допомогою GPS 
навігаційної системи для встановлення напрямку і траєкторії польоту.

Оральну вакцинацію на території Чеської Республіки було запроваджено 1989 
року й припинено 2009. Завдяки оральній вакцинації на території ЧР було ліквідовано 
сказ у лисиць. Останній випадок було зафіксовано 2002 року в районі Трутнова. 
У подальші два роки сказ не було на території ЧР діагностовано, тож було виконано 
критерії для присвоєння Чехії статусу держави, вільної від сказу. У червні 2004 року 
Всесвітня організація охорони здоров'я тварин визнала Чехію країною без сказу 
„RABIES-FREE COUNTRY“. 

РІК СОБАКИ КОТИ ЛИСИЦІ ІНШІ ЗАГАЛОМ

1989 10 45 1 369 77 1 501

1990 9 34 1 046 68 1 157

1991 8 30 1 044 72 1 154

1992 7 14 526 23 570

1993 2 19 359 42 422

1994 6 5 191 19 221

1995 2 5 157 14 178

1996 - 3 223 11 237

1997 - 6 224 8 238

1998 1 3 77 4 85

1999 1 3 192 18 214

2000 2 3 142 18 165

2001 0 2 29 4 35

2002 0 0 3 0 3

2003 0 0 0 0 0

ЗАГАЛОМ 48 172 5 582 378 6 180

% позитивних

випадків 0,8 2,8 90,3 6,1 100

Випадки сказу, зареєстровані на території 
Чеської Республіки у 1989–2003 роки

РІК        СОБАКИ  КОТИ   ЛИСИЦІ  ІНШ  І      ЗАГАЛОМ



 плином часу ми навчилися виявляти збудники бактеріальних Ззахворювань і давати раду з їхнім розмноженням у різних культуральних 
середовищах, тож підійшли до виробництва вакцин із цих інфекційних 

збудників. Бактеріальні вакцини були, зокрема, інактивовані, містили залишки 
культурального середовища, викликали короткочасний імунітет і часто небажані 
реакції. Це був, проте, значний поступ порівняно з використанням гіперімунних 
сироваток, бо вже йшлося про профілактичну імунізацію. 

Новітні прилади, обладнання, процеси та технології були початком 
ветеринарної вірусологічної епохи. Після опанування культивування вірусів, 
зокрема, в штучних середовищах, і їхнього розмноження до потрібного обсягу, 
залишався лише один крок до виробництва вірусних вакцин. Вони виготовлялися 
інактивованими або живими атенуйованими. 

Окремою галуззю було запровадження виробництва протигрибкових вакцин. 
Шляхом розмноження на солодовому агарі відповідно до збудників хвороби 
було створено кілька типів вакцин, які успішно захищають домашніх 
і сільськогосподарських тварин від хвороб, що можуть передаватися і людині.

Від лікувальної сироватки  

до РЕКОМБІНАНТНОЇ ВАКЦИНИ
Зміни мали не лише соціальний характер – з плином часу запроваджувалися нововведення 

у використанні певних типів препаратів для тварин і модифікації технологій їхнього виробництва та 
застосування. 

100 років тому сьогоднішня Bioveta, a.s. з тогочасною назвою „Державний діагностичний і серологічно-
терапевтичний ветеринарний інститут“ була зорієнтована тільки на діагностику і виробництво гіперімунних 
сироваток для тварин. Вони виготовлялися з крові, взятої у великої кількості імунізованих репродуктивних 
коней. Ця гіперімунна сироватка використовувалася, наприклад, проти бешихи, холери свійських птахів, 
свиней, сибірської виразки та інших захворювань. Сироватка мала миттєвий, але короткочасний ефект.

Лабораторія в період формування інституту

Взяття аналізу крові з хвоста імунізованої свині за допомогою вакууму (1936).
У халаті В. Жофіевски

Фільтрування крові свині на 
проточній центрифузі ALFA Laval (1936)

Лабораторії державного діагностичного та серологічно-
терапевтичного інституту в Івановіце на Гане 

та розлиття сироватки до флаконів



Розвиток молекулярної біології і генної інженерії в останні роки призвів до 
подальшого буму ветеринарної вакцинології. Йдеться, зокрема, про підготовку 
генетично модифікованих мікроорганізмів для виробництва живих апатогенних 
вакцин, де на основі штучного втручання в геном бактерії вдається усунути 
патогенність зі збереженням імуногенності. Готуються делетовані штами для 
виробництва вакцин, після використання яких можна відрізнити поствакцинаційні 
антитіла, індуковані шляхом імунізації тварин, від антитіл постінфекційних, 
спричинених інфекцією. Генна інженерія також уможливила виробництво 
рекомбінантних вакцин, коли продуктивна швидкісна система, найчастіше бактерії 
Escherichia coli, внаслідок штучного втручання в її геном продукує необхідний білок 
для виробництва специфічних ветеринарних вакцин.

Новітньою вершиною вмінь та майстерності генної інженерії є химеричні 
вакцини. У цьому разі продуктивний штам E. coli на основі зміни генетичної 
інформації продукує одночасно кілька різних, генетично відмінних білків. З радістю, 
шаною і гордістю можемо констатувати факт, що цієї революційної мети було 
досягнуто вже і в нашій компанії. Йдеться про розробку вакцини проти хвороби 
Лайма у собак, яку виготовляють із рекомбінантних, химеричних протеїнів проти 
найпатогенніших штамів борелій Borrelia burgdorferi sensu stricto, B. garinii та B. 
afzelii. 

І це теж шлях до винайдення вакцини для людей проти цієї хвороби. Ми не 
знаємо, що нам в аспекті розвитку ветеринарної вакцинології принесе майбутнє. 
Наукові досягнення, сучасні технології і людські знання значно зростають 
і набувають незвичайних масштабів. Сучасні тренди нині спрямовуються на 
дослідження генетичної стійкості домашніх і сільськогосподарських тварин до всіх 
інфекційних захворювань. Тож цілком може статися, що в майбутньому 
ветеринарна вакцинологія стане лише одним розділом історії у великій книзі 
ветеринарної медицини.

Фракційний колектор FPLC пристрою 

Юрай Кучерак, Доктор філософії, за допомогою приладу SYNGENE G:BOX оцінює якість очищення 
білка в окремих фракціях

Насос для зразків FPLC пристрою

Візуальний контроль зростання клітин

Спіралі ДНК



ВИРОБИ 
альфа й омега всього, що відбувається

У перші роки діяльності "Біовети" предметом продажу 
були винятково діагностичні препарати, призначені для 
розпізнавання хвороб тварин, та гіперімунні сироватки 
для термінової терапії. Сьогодні "Біовета" у своєму 
асортименті має понад 200 виробів у 15 категоріях 
продуктів. Найзначнішу групу продуктів становлять 
вакцини, продаж яких у загальному обсязі реалізації 
утворює частку 68,5%. Друга найпродаваніша група – це 
протипаразитарні засоби, а третя – гормони. 

Вироби можна 
розподілити відповідно 
до характеру та 
використання на такі 
окремі групи:

 Анестетики

 Антианемічні препарати

 Антибіотики

 Протипаразитарні

 Антисептики

 Дерматологічні препарати

 Дезінфекція

 Діагностика

 Гормони

 Продукти для 

використання людиною

 Інтрамаммарні продукти

 Харчові продукти

 Сироватки

 Вакцини

 Вітаміни

Деякі з наших продуктів стали еталонними в своїх 
категоріях, а їхні комерційні назви на багатьох ринках 
є синонімами успішного лікування. Таким продуктом є, 
наприклад, гормональний препарат Естрофан, який посідає 
друге місце за рівнем продажів серед асортименту "Біовети".

До 1995 року "Біовета" спеціалізується на виробництві продукції для 
сільськогосподарських тварин. Тільки після приватизації відбувається розширення 
портфоліо продуктів для сегмента хобі-тварин. Сьогодні реалізація продуктів для 
хобі-тварин становить майже 50% продажів. 



Інновація продуктів відіграє непересічну роль. І хоча деякі продукти мають 
тривалий життєвий цикл, необхідно постійно оновлювати і покращувати їхні 
властивості. Прикладом успішної інновації є вакцина проти сказу собак. Після 
десятиліть виробництва суспензійної вакцини, отриманої зі спинномозкової 
тканини овець, на початку дев'яностих років їй прийшла на зміну вакцина Лісцелін 
(Lyscelin), культивована на культурах тканин. Її наступником є вакцина Біокан R, яка 
на сьогодні є бестселером продажів. Цю канонічну вакцину сьогодні замінює 
новітній препарат Biocan Novel-R. Вакцина з 2-ма міжнародними одиницями на 
один мілілітр і трирічною тривалістю імунітету. 

ТОП ПРОДУКТІВ ЗА ОБСЯГОМ ПРОДАЖІВ 
У 2017 РОЦІ

Ми дбаємо про майбутнє 
– наш відділ досліджень і 
розвитку нині працює над 
43 проектами нових та 
інноваційних продуктів. 
"Біовета" щороку виводить 
на ринок кілька новинок. 

У 2007 році "Біовета" узагальнює 
досвід кількох десятиліть у розробці 
і виробництві біологічних продуктів 
і припиняє бути виробником винятково 
ветеринарних препаратів. На ринок 
в и х о д я т ь  п р е п а р а т и  н а  о с н о в і 
бактеріальних і кандидних лизатів для 
вживання людиною. Наразі лінійка 
продуктів для людей містить 8 виробів 
для використання в гінекології, урології 
або для підтримки імунної системи.

TRICHOBEN

PLASTIN

SERGON 500 IU/ml 

ERYPESTEN

por. ad us. vet.

IVATYL TAR 20%

Rometar 20 mg/ml

OTIBIOVIN

Caniverm®

BIOSUIS 
APP 2,9,11

HYALURONAN  BIOVETA
10 mg/ml injekční roztok

40 +
років

Сталі зірки нашого асортименту

20 +
років

10 +
років

< 10
років

БІОКАН R inj.
Вакцина проти сказу, інактивована

БіоЕквін H
Вакцина для активної імунізації коней задля 
зниження появи респіраторної інфекції та 
клінічних ознак, спричинених герпесвірусом 
коней (EHV-1), а також зменшення кількості 
абортів жеребних кобил, викликаних інфекцією  
герпесвірусу коней (EHV-1). 

БІОБОС Респі 4 inj.
Вакцина проти респіраторних інфекцій великої 
рогатої худоби

БІОСУІС АПП 2, 9, 11 inj.
Ін'єкційна емульсія для активної імунізації 
свиней на відгодівлі задля зменшення наслідків 
інфікування Ac nobacillus pleuropneumoniae – 
збудником плевропневмонії свиней

КАНІВЕРМ табл.
Протипаразитарний засіб від круглих і пласких 
черв'яків 

ЛІСВУЛЬПЕН
Вакцина проти сказу для оральної імунізації 
звичайних диких лисиць та єнотоподібних собак 

ЕСТРОФАН 0,25 мг/мл 
Гормональний препарат із лутеолітичним 
ефектом 

БІОКАН DHPPi+LR inj.
Вакцина проти чуми м'ясоїдних, інфекційного 
гепатиту, інфекційного ларинготрахеїту, парво-
вірозу, парагрипу, лептоспірозу і сказу собак

БІОКАН НОВЕЛ DHPPi/L4
Комбінована вакцина для активної імунізації 
здорових цуценят і собак проти хвороб, викли-
каних вірусом чумки, парвовірусом собак, 
аденовірусом собак типу 1 і 2, вірусом пара-
грипу собак, бактерією Leptospira interrogans, 
серогрупа Icterohaemorrhagiae, серовар Ictero-
haemorrhagiae, бактерією Leptospira interro-
gans, серогрупа Canicola, серовар Canicola, 
бактерією Leptospira interrogans, серогрупа 
Australis, серовар Братислава, бактерією 
Leptospira kirschneri, серогрупа Grippotyphosa, 
серовар Grippotyphosa 

БІОКАН НОВЕЛ DHPPi/L4R
Комбінована вакцина для активної імунізації 
здорових цуценят і собак проти хвороб, 
викликаних вірусом чумки, парвовірусом собак, 
аденовірусом собак типу 1 і  2, вірусом 
парагрипу собак,  бактерією Leptospira 
interrogans, серогрупа Icterohaemorrhagiae, 
серовар Icterohaemorrhagiae, бактерією 
Leptospira interrogans, серогрупа Canicola, 
серовар Canicola,  бактерією Leptospira 
Братислава, бактерією Leptospira kirschneri, 
с е р о г р у п а  G r i p p o t y p h o s a ,  с е р о в а р 
Grippotyphosa та вірусом сказу



Товари компанії "Біовета" відомі майже у всьому світі. 
Сьогодні це 100 країн на п'яти континентах.

аразі майже 85% від загального обсягу виробництва «Біовети» Нпризначено для експорту. До основних країн експорту належать Данія, 
Німеччина, Польща, Угорщина, Румунія, Україна, Росія, Туреччина, 

Японія, В'єтнам, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія та США.
Компанія "Біовета" прагне бути якнайближче до своїх клієнтів, і тому заснувала 

у деяких країнах власні торгові представництва. Сьогодні "Біовета" має торговельні 
представництва в Україні, Словаччині, Польщі, Росії і Румунії. Закордонні філії 
забезпечують підтримку продажів і постачання товарів місцевим дистриб'юторам 
ветеринарних препаратів.

Під час експорту використовуються різні види транспорту, від автомобільного до 
повітряного й оформлюються незліченні експортні дозволи й митні документи.

Наші торговельні представники розмовляють російською, англійською, 
словацькою, польською, російською, румунською, українською, турецькою, 
угорською та болгарською мовами і здатні продати все, від одного флакона до 
величезної партії, що налічує кілька вантажівок наших продуктів. Експертні питання 
щодо продукції розглядає команда фахово вишколених менеджерів.

Владімір Йордан і Марек Вистав'єл на виставці VetME в Дубаї 2013 року

Лібор Біттнер, к.н. на зустрічі під час виставки 
VetME в Дубаї 2015 року

Марек Вистав'єл (праворуч) та Аніл Кумар 
(посередині) на бізнес-зустрічі під час виставки 
VIV Китай в 2009 році

ТОРГІВЛЯ
не знає кордонів



Представники компанії "Біовета" у посла Чеської Республіки в 
Грузії (зліва направо: Павел Рашка, Міхаела Трнєна,
 Ян Біттнер, Томаш Перніцки, Паата Кудухашвілі – 
торговельний представник LTD Megavet) 2014 рік

Компанія "Біовета" пропонує свої препарати не тільки на чеському ринку, а й експортує 
їх до 100 країн Європи, Азії, Африки, Америки і Австралії, що гарантує для компанії 
торговельну й фінансову стабільність.

«Біовета» виступила офіційним партнером найбільшої ветеринарної виставки 
VETMEDICA у польській Лодзі в квітні 2018 року
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З мільйонера  
                 в МІЛЬЯРДЕРИ

Динамічні зміни можливі тільки завдяки динамічному зростанню прибутків. 1996 року, 
коли почала свій відлік сучасна історія компанії, виторги "Біовети" становили 175 мільйонів 
чеських крон. З цього переважну більшість продажів було реалізовано в Чеській Республіці 
в сегменті продуктів для тваринництва. Розширення портфеля виробів за рахунок хобі-
тварин, вакцинації лисиць і, зокрема, акцент на експортній діяльності стає запорукою 
поступового збільшення обсягів продажу. Вже в 2007 році прибутки від експортної діяльності 
перевищують суму виторгів у Чеській Республіці.

исло країн, які реєструють і купують продукти "Біовети", Чстрімко зростає. Країни Центральної і Східної Європи та 
Південно-східної Азії першими зацікавилися продуктами 

чеської компанії. Наступна хвиля зростання експорту припадає на 
період 2004 року, коли компанія "Біовета" отримує сертифікат GMP 
ЄС. Продажі зростають також завдяки появі антирабічної вакцини для 
лисиць – Лісвульпен. 

У 2012 році наша компанія уперше експортує вакцину Біокан 
DHPPi до США. Отже, ми стаємо піонером постачання європейських 
вакцин для собак напряму до Америки. Вже в 2014 році "Біовета" 
досягає віхи у сумі одного мільярда чеських крон, отриманих за свою 
продукцію і послуги. Протягом подальших двох років вона долає 
межу 1,5 млрд чеських крон. Середнє зростання продажів за останні 10 
років становить 12,3%. Найдинамічнішим сегментом і надалі є 
експорт продукції, що має частку 85% в загальному обсязі реалізації. 
Вироби нашої компанії можна придбати в 100 країнах світу від Нової 
Зеландії, Японії, Росії, країн Західної Європи до США та Перу. До 

Прибутки від продажу виробів, послуг та товарів у 1995-2017 рр. у тис. чеських крон

наших найбільших клієнтів належать Україна, 
Польща, Німеччина, Данія і навіть В'єтнам.

Найпродаваніша група продуктів – вакцини, що 
становлять майже 70% всіх продажів. Світовий успіх 
серії вакцин для собак «Біокан» зумовив їхнє перше 
місце за популярністю в асортименті "Біовети". Цей 
бестселер було 2014 року доповнено запуском нової 
серії вакцин для собак «Біокан Новел».

Друга найпродаваніша група – це проти-
паразитарні засоби для домашніх улюбленців. Третю 
за популярністю групу становлять гормональні 
препарати, серед яких домінує препарат «Естрофан», 
який в низці країн став синонімом успішного 
гормонального лікування як важлива частина 
протоколу для синхронізації тічки. З погляду продажів 
найважливішою цільовою групою тварин є собаки, 
потім ідуть лисиці, велика рогата худоба і свині.



 собака
 лисиця
 велика рогата худоба
 свиня
 кінь
 кролик
 кіт
 свійські птахи

Продаж вакцин у 2017 році 
за цільовими видами тварин 

Продаж ветеринарних 
продуктів у 2017 році

 вакцини
 послуги
 протипаразитарні препарати
 гормони
 антибіотики
 дерматологічні препарати
 інтрамаммарні препарати
 діагностичні препарати
 вітаміни
 анестетики
 для людини
 сироватки
 інші

Лібор Біттнер під час відвідання складських 
приміщень нашого українського партнера у 2017 році

Керівник центру експедиції «Біовети» пані Дануше Малчікова під час вивантаження товарів



"Біовета" 

у КОНТРАСТАХ ДОБИ
Стандартне культивування вірусів і бактерій задля виробництва антигенів для 

приготування ветеринарних вакцин здійснюється стаціонарним шляхом. Віруси 
розмножують на тканинних культурах у спеціальних ROUX балонах. Бактерії здебільшого 
культивуються в рідких середовищах в скляних пляшках різного об'єму.

Мийка для лабораторного скла з доби становлення "Біовети"

ака технологія має сенс у разі потреби меншої кількості бактеріальних і вірусних антигенів або під час Ткультивування зразків чи вакцинного матеріалу. Для гуртового виробництва, утім, цього способу 
культивування часто недостатньо. Виробництво біологічних препаратів у "Біоветі" вимагає великої 

кількості антигенів, приготованих за короткий період часу, з низькими економічними витратами і при цьому в 
достатній якості.



Таке виробництво у разі застосування стаціонарного культивування вимагає використання великої кількості 
посудин для культивування, передбачає їхній щоденний контроль і кількаразові маніпуляції з ними під час кожного 
циклу. Труднощі виникають навіть із їхньою інактивацією, миттям та стерилізацією для подальшого виробництва. 
Використання одноразових посудин для культивування, в свою чергу, збільшує економічну витратність процесу. 
Не є неістотним і тримання аварійних запасів місткостей для культивування в стані придатності і дотримання вимог 
їхнього зберігання у відповідних умовах.

Підготовка матеріалу до стерилізації



Весь виробничий процес статичного культивування складається із взаємопов'язаних послідовних етапів, які 
провадяться в різних лабораторіях, що означає просторове розпорошення виробництва між окремими 
лабораторіями. Цей "відкритий" процес виробництва дуже вразливий до забруднення проміжних продуктів, а також 
позначений високим ризиком крос-контамінації продуктів. Статичне культивування відбувається в класичних скляних 
або пластикових місткостях, всі такі операції, як розливання культурального середовища, інокулювання середовища 
зародками провадиться вручну в місці з асептичним захистом проміжного продукту (ламінарне поле, бокси 
біобезпеки), також провадиться вручну і подальше збирання до місткостей для зберігання. Інактивація вирощених 
культур, маніпуляції з ними та транспортування знову виконуються вручну. Процес концентрації здійснюється 
в напівзакритій системі. Процеси культивування у культуральних судинах відбуваються в термокамерах великих 
розмірів, які дуже енергомісткі (очищення повітря і точний контроль температури).

Статичний процес культивування, таким чином, є енергетично дуже витратний, неощадливий стосовно довкілля і 
не убезпечує від можливого забруднення продукту.

Часте маніпулювання з культуральними судинами як під час їхньої підготовки, так і під час власне культивації – 
надзвичайно трудомісткий процес, ускладнений людським чинником, тож і ризиком відбракування всієї партії. У разі 
роботи з високо інфекційними біологічними агентами наявний також досить значний ризик для здоров'я персоналу. 

Зазначені вище недоліки і ризики практично усуває технологія підготування антигенів – вірусів і бактерій – 
у біореакторах. Цей спосіб уможливлює контрольоване культивування, моніторинг і документування всього процесу. 
Для біотехнологічного виробництва вірусів і бактерій використовують різні типи біореакторів-ферменторів; процес 
культивації також відрізняється.

Контроль зростання культури Trichophyton verrucosum для виробництва вакцини проти трихофітозу (вісімдесяті роки)



За нового технологічного процесу виробничі штами вирощують у спеціально підготовлених біореакторах 
у великих обсягах у формі суспензії. Змішування культурального середовища відбувається у котлі-змішувачі або 
безпосередньо в біореакторі. Стерилізація середовища відбувається термічним шляхом та за допомогою стерильної 
фільтрації на місці. Після цього середовище в біореакторі інокулюється виробничим штамом напряму за допомогою 
автоматизованого асептичного обладнання, що уможливлює створювати стерильні зв'язки в нестерильному 
середовищі або інокулюється шляхом перепускання культури з біореактора меншого об'єму в каскаді. Після етапу 
культивування за стандартизованого процесу підтримання температури, рН, концентрації розчиненого кисню, в 
автоматизованому ферменторі, пізніше обережно термічно або хімічно інактивована з ефективним однорідним 
розподілом тепла або інактиваційного реагента до клітин прямо в біореакторі та його пристосуваннях, тобто все, як 
замкнутий процес з набагато меншими ризиками та вимогами до персоналу. Потім відбуватиметься процес концен-
трації в цілковито закритій системі біореактора – ультрафільтр без можливості забруднення проміжних продуктів. 
Ця технологія є енергоощадливішою і вилучає можливість зараження персоналу часто дуже серйозними хворобами. 

З огляду на те, що йдеться про комерційні біотехнологічні процеси, інформація про культивацію в біоректорах 
є лише фрагментарною і кожен користувач різні технологічні процеси контролює сам для кожного типу й розміру 
біореактора і для вирощування конкретного мікроорганізму.

Біореактор SOLARIS SBI400 забезпечує ефективний процес культивування вірусного антигену. Біореактор має робочий об'єм 300 літрів і щомісяця продукує 
максимум 600 літрів антигенів із вмістом глікопротеїну (після інактивації) 40–80 МО/мл.



Тому, навіть перевірка і розробка технологічного процесу культивування для вирощування звичайних бактерій із 
гарною динамікою зростання вимагає певного часу і провадження оптимізації та перевірки всього процесу. Ще 
складнішою і більш трудомісткою є оптимізація процесу культивування у разі мікроорганізмів, що складно 
вирощуються. Кожен користувач потім ці перевірені технології захищає як свої конфіденційні ноу-хау.

Одні з перших танків для вирощування бактерій

Перша великогабаритна ліофілізаційна машина чеського виробництва LZ 45



Також "Біовета" з розташуванням у Івановіце на Гане поступово запровадила і вводить біотехнологічне 
виробництво промислових штамів мікроорганізмів з метою виробництва і продажу біологічних препаратів свого 
асортименту. Довелося пройти через важкий період перевірки, випробувань, тестування та затвердження процесів 
культивації окремих промислових штамів у біореакторах, а також і інших факторів, конче необхідних для 
комерційного опанування ферментаційного культивування мікроорганізмів для виробництва ветеринарних 
біологічних препаратів. "Біовета", завдяки фахово ерудованій команді самостійно змогла створити нові 
біотехнологічні процеси підготовки різних мікроорганізмів для виробництва ветеринарних біопрепаратів.

Як одна з небагатьох компаній у світі вона опанувала і вдало впроваджує процес комерційного культивування 
вакцинного вірусу сказу для виробництва вакцини проти сказу домашніх тварин і вакцини для оральної антирабічної 
імунізації лисиць. Безперечним світовим успіхом є й опанування комерційних біотехнологій культивування штамів 
лептоспір та борелій для виробництва вакцин проти цих захворювань. Антигени до вакцин проти лептоспірозу собак, 
великої рогатої худоби і свиней виготовляють вже саме за таким сучасним біотехнологічним процесом.

Нові біотехнології промислових біореакторів не тільки спроможні виробляти достатню масу антигенів для 
виробництва вакцин, але є, безсумнівно, дешевшим варіантом підготовки вакцинних антигенів за класичне 
стаціонарне виробництво в колбах. Це, в свою чергу, дає змогу "Біоветі" знизити виробничі витрати на виготовлення 
вакцин і підтримувати їх на рівні, порівнянному з міжнародною конкуренцією.

Сучасне ліофілізаційне обладнання LYOMEGA 200 дивує своєю місткістю 110 000 флаконів об'ємом 3 мл та автоматизацією ліофілізаційного 
процесу включно з системою автоматичного закладання флаконів
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Мозаїка подій

"Підприємець року"

Директор компанії "Біовета" Лібор Біттнер став 
підприємцем року Південно-моравського регіону 2013 року 
і увійшов до фінального етапу відбору п'яти найкращих 
підприємців у Чеській Республіці.

Відкриття нового 
розплідника для бар'єрного 
розведення SPF-собак

20.05.2008 року було урочисто відкрито 
новий  розпл ідник  для  бар ' єрного 
розведення SPF-тварин і провадження 
клінічних досліджень. Розплідник за своїм 
упорядкуванням і технічними параметрами 
призначено для провадження біологічних 
досліджень із науково-дослідними цілями 
в режимі належної лабораторної практики 
зг ідно з  методолог ією Орган ізац і ї 
економічного співробітництва та розвитку, 
а також для розведення лабораторних 
тварин. Урочисте відкриття відбулося у 
присутності представників компанії Pfizer 
Animal Health, Державного ветеринарного 
управління Чеської Республіки, Інституту 
державного контролю ветеринарних 
біопрепаратів та ліків з м. Брно, Палати 
ветеринарних лікарів ЧР та інших компаній, 
представників ЗМІ й керівництва компанії 
"Біовета".



У травні 2016 року "Біовету" відвідав 
Павел Б'єлобрадек, на той час віце-прем'єр з 
питань науки, досліджень та інновацій, який із 
керівництвом компанії обговорив питання 
підтримки практичних досліджень, а також 
активнішого залучення приватних грошей в 
науку. Павел Б'єлобрадек, серед іншого, 
заявив: "Такі компанії, як "Біовета", є доказом 
того, що ми можемо спрямовувати результати 
досліджень і розробок до комерційної 
практики, що у нас є свої національні 
чемпіони, які є успішними і в світі."

Преміум-серію вакцин для собак «Біокан НОВЕЛ» було введено на ринок 
2014 року і сьогодні успішно зареєстровано в багатьох країнах ЄС і світу. 
З нагоди випуску вакцини «Біокан НОВЕЛ» в світ ветеринарної медицини 
в березні 2015 року в Holiday Inn Брно відбулася унікальна «Біокан НОВЕЛ 
Вечірка», де було влаштовано "хрещення вакцин" у присутності директора 
"Біовети" Лібора Біттнера, к. н. та президена Палати ветеринарних лікарів 
ЧР Карела Даніела. Вечірку модерувала актриса Адела Гондікова, а окрасою 
заходу став музичний виступ співачки Dasha у супроводі групи Pajky Pajk 
Quintet.

Хрещення преміум-вакцин «Біокан НОВЕЛ» 

Візит віце-прем'єр-міністра 
з питань науки, досліджень 
та інновацій

Компанія "Біовета" у 2015 році стала 
офіційним партнером всесвітньої виставки 
ЕКСПО, яка відбулася в італійському Мілані, 
і чиїм головним девізом було "Продукти для 
планети, енергія для життя". "Біовету" на 
виставці репрезентувала скульптурна група 
тварин у натуральну величину, автором якої є 
академічний скульптор Лукаш Ріттстейн. Зараз 
статую розташовано у виробничому комплексі 
"Біовети" в Івановіце на Гане, і вона зі смаком 
доповнює сучасний і прогресивний імідж 
компанії.

Biocan Novel párty

Новий біотехнологічний зал Bioveta Tech Hall було введено в експлуатацію в січні 2014 року, що посприяло раціоналізації й 
суттєвим інноваціям у виробництві бактеріальних та вірусних вакцин у рідкій та ліофілізованій формі. На першому поверсі будівлі 
відбувається розливання вакцин до фінальних пакувань з котлів-змішувачів через систему герметичних продуктогонів на 
розливно-закорковувальні машини, а потім завантаження у два ліофілізатори. Кожен з ліофілізаторів має розмір ліофілізаційної 
камери для 110 000 флаконів. На першому поверсі провадиться виробництво антигену вірусу сказу, штам Внуково в біореакторах.

Будівництво нового біотехнологічного залу Bioveta Tech Hall



Етикетування та пакування продукції в новому Bioveta Packaging Hall
Відділ оформлення переїхав у 2017 році до нової будівлі Bioveta Packaging Hall, на будівництво якого було витрачено 

65 мільйонів чеських крон. Новий зал призначений для фіналізування ветеринарних препаратів перед їхнім доправленням на 
склад відвантаження. Сучасний центр значно спростив планування і координацію всіх пакувальних операцій. 

"Біовета" – фірма 2018 року в Польщі
Компанія "Біовета" 14.05.2018 отримала у Польщі нагороду ФІРМА РОКУ 2018, надану Центральним офісом Національної 

сертифікації у Варшаві. Вручення титулу є підтвердженням надійності компанії та високої якості пропонованих продуктів. 
Організатори заходу з нагоди нагородження заявили, що мета програми "Компанія року" – підтримка підприємств, які істотним 
чином сприяють розвитку польського бізнесу і є зразком надійності.

Введення в експлуатацію рекреаційних котеджів 
після ремонту

"Біовета" для своїх співробітників цілковито реконструювала і на початку 
2016 року ввела в експлуатацію бази відпочинку на Малій Моравці та в 
Єдовніце. Обидва комплекси надають відвідувачам можливість для відпочинку 
та релаксації, а також сприяють дружній і затишній атмосфері під час складних 
ділових переговорів. Околиці пропонують широкі можливості для спорту 
заходів як улітку, так і взимку. 

Базу відпочинку на Малій Моравці відвідали 
наші партнери з Латвії

Рекреаційна база в ЄдовніцеНауково-дослідний фармацевтичний центр 
компанії "Біовета"

Науково-дослідний 
фармацевтичний центр

У цій споруді ми зуміли поєднати сучасну 
архітектуру нового залу з відреставрованою 
історичною будівлею в один функціональ-
ний комплекс.



Введення в експлуатацію Bioveta Novelty Hall 
2017 року було завершено будівництво нового біотехнологічного залу Bioveta Novelty Hall вартістю 320 мільйонів крон. 

Багатофункціональний зал тепер є найбільшим виробничим цехом у "Біоветі" і в повномасштабну експлуатацію його було 
введено в першому кварталі 2017 року. З появою нового залу відбулося значне збільшення потужностей для виробництва вірусних 
вакцин (птахи, велика рогата худоба, свині) та модернізація виробництва поживних ґрунтів та середовищ. Також тут зосереджено 
миття пристосувань. Найбільше було модернізовано виробництва продуктів, виготовлюваних на яйцях. До цих виробів належать 
не лише вакцини, призначені для свійських птахів, але і вакцини BioEquin F, BioEquin FT та BioEquin FH, які містять вакцинні 
штами грипу коней. Найбільші інновації торкнулися автоматизації підготовки культуральних середовищ і їхнього розливання в 
закритих системах. Ці важливі інновації нам дадуть змогу реагувати на неперервне зростання попиту на наші продукти у Чехії та 
цілому світі.

"Біовета" – Генеральний партнер Ветеринарного балу у Жофіні
Компанія "Біовета" виступила Генеральним партнером Ветеринарного балу, який влаштувала Палата ветеринарних лікарів 

Чеської Республіки в залах новоренесансного палацу Жофін в Празі в суботу 13 січня 2018 року. Після церемонії відкриття балу його 
організатор Міхал Вітек запросив на подіум 
директора компанії "Біовета" – Лібора Бітнера, к. н., 
який під час короткого інтерв'ю розповів присутнім 
гостям, що "Біовета" цього року відзначає 100 років з 
моменту свого створення і окреслив заходи, які 
компанія з нагоди ювілею готує як для своїх клієнтів, 
ветеринарних лікарів, так і для співробітників 
протягом року. 

Ми завершуємо будівництво Bioveta Serum Hall
Сьогодні ми закінчуємо і вводимо в експлуатацію новий зал для 

виробництва сироваток за 33 млн доларів. Виробництво в новому залі буде 
розділено на три комплекси, а саме на цех для грубої обробки крові, цех для 
ізоляційних процесів і власну виробничу секцію для розробки продуктів, 
що відповідають класу чистоти "С". Пробний запуск заплановано на літо 
2018 року, а початок поточного виробництва залежатиме від результатів 
аудиту Інституту державного контролю ветеринарних біопрепаратів та 
ліків, м. Брно, який відбудеться у вересні 2018 року.

Святковий галавечір до сторіччя 
Чехословацької Республіки

Директор компанії Лібор Біттнер прийняв 
запрошення на урочистий галавечір з нагоди 100-
літття Чеської Республіки, організований редакцією 
журналу FORBES. Престижний захід відбувся 
23.05.2018 у PETROF Gallery в місті Градец Кралове. 
Представники традиційних чеських компаній 
поділилися своїм досвідом про те, як побудувати і 
пронести успішний бренд через десятиліття, як 
забезпечити його популярність серед кількох 
поколінь і гарантувати йому успішне майбутнє.



"Біовета" у 2018 році

Найкращий спосіб передбачення
майбутнього – це його 
творення!
Алан Кей

 

к подарунок "Біовета" введе до свого асортименту вакцину Rabadrop, яка є новим поколінням високобезпечних вакцин Япроти сказу лисиць, що містить штам, який виник за певних фізичних умов у формі клона штаму Sad Bern. Інноваційну 
принаду, після виходу з нашого складу вже не доведеться поширювати у замороженому стані, що є ще одним кроком 

для збереження конкурентоспроможності в під час торгівлі оральною вакциною проти сказу. 

Ще одним подарунком до портфоліо "Біовети" в цьому році стане нова вакцина проти геморагічної хвороби кроликів зі 
штамом RHDV 2, на яку зараз є значний попит з боку ветеринарів і власників кролеферм, до того ж "Біовета" завжди була лідером 
в цьому сегменті ринку. Цей рік є непересічний і з погляду інвестицій. Новий зал сироваток, дві нові виробничі установки 
з лабораторними чистими приміщеннями, SPF- розведення курей, нова котельня, нова великогабаритна біореакторна установка, 
нове устаткування для розробників, реконструкція складів сировини. Наступного року ми готуємося, наприклад, ввести 
в експлуатацію новий виробничий цех для виготовлення гормональних препаратів, новий павільйон QA і QC, власний 
радіаційно-стерилізаційний цех, фармацевтичний павільйон, розплідники тощо.

з погляду директора компанії Лібора Біттнера, к.н.

2018 рік став черговим роком завзятої роботи в галузі нашого головного 
предмета підприємництва, утім, він відрізняється від інших тим, що ми 
відзначаємо 100 років від заснування компанії.

Ми сміливо наближаємося до цілі – плануємо укласти в 2018 році, як мінімум, 18 великих нових торговельних контрактів, знову 
перевищити 1,5 млрд річного обігу, а для партнерів майже в 75 країнах світу ми підготували цікаві акції на підтримку продажу 
наших препаратів і заохочувальні премії у разі перевищення запланованих щорічних закупівель у вигляді знижок до 18 відсотків. 
Для співробітників 20. 9. 2018 ми влаштуємо Open air фестиваль, де для них та їхніх родин лунатимуть хіти Міхала Давида і групи 
No Name, буде офіційно запалено ілюмінацію монумента на даху BNH до сотої річниці компанії. Одним словом, усі ми чудово 
розважимося. Після цього відбудуться бенкети у Holiday Inn для наших партнерів, а на даху будівлі уздовж головної вулиці 
Івановіце на Гане ми розмістимо силует футуриста, що крокує до наступного століття. Цього року ми виготовимо перші великі 
партії рекомбінантної химеричної вакцини проти бореліозу, після успішного очищення білків і компонування вакцини як для 
ветеринарного використання, так і для застосування у людей у доклінічних і клінічних тестах.

Після успішних доклінічних випробувань перейде до клінічних досліджень оригінальна вакцина CANDIVAC проти 
кандидозів у жінок і згодом може стати першим пероральним бактеріальним імуномодулятором для людей у нашому 
продуктовому портфоліо.

Цього року ми плануємо довести наші ділові переговори з нашим китайським партнером до логічного результату і почати 
реалізацію трансферу наших вакцин для собак Biocan до країни з найстрімкішим зростанням економіки у світі і зміцнити наші 
торговельні позиції.



«Ви, мої клієнти, 
Ви, мої співробітники, 
ви найцінніше, 
що у мене є»

Шановні клієнти,

я дуже ціную Вашу лояльність, яку ви виявляєте до мене 
тим, що купуєте мої продукти, адже я в свої сучасні цехи й 
технології за останні 25 років інвестувала мільярди чеських 
крон, щоб стати конкурентоспроможною, адже Ви і Ваші 
клієнти заслуговують на щонайкращу якість. Це підтримка й 
честь для мене, що я можу виробляти продукцію і для інших 
великих фармацевтичних компаній, і для Вас, ветеринарних 
лікарів у ста країнах світу. Так було не завжди, але часи, коли 
ми бажали мати все з-за кордону, вже давно минули. У Чехії 
працюють такі бренди, як "Біовета", що пройшли 
випробуваннями ста років історії Чеської Республіки, і навіть 
більше того – зробили гарний почин і для багатообіцяльного 
майбутнього. Кожного, і не лише чеського патріота, тішить, 
коли із закордонного аеропорту його до готелю відвозить 
авто "Шкода", в готелі піаніст грає на роялі марки "PETROF", 
спрагу втамовує пиво з Плзня або Сміхова, а на вітрині 
магазину для тварин виблискує на товарах синьо-білий 
логотип "Біовети". Цього усього не було б без Вас, моїх 
клієнтів, партнерів. Дякую Вам, і обіцяю, що все підпорядкую 
Вашим потребам і Вашій задоволеності моїми продуктами.

Без Вас, моїх співробітників, біоветівців, 

я не жила б, не раділа б тому, скільки продуктів мені 
вдалося виробити, не була б щаслива, що мені вдалося 
розробити новий препарат, але, з іншого боку, я іноді не 
зітхала б над розбитою мензуркою або криво наклеєним 
ярликом. З іншого боку, я теж стараюся робити все, щоб Ви 
були максимально задоволені. Наприклад, я для Вас 
побудувала нову гарну їдальню, де намагаюся готувати з 
найсвіжіших місцевих продуктів. Я запрошую Вас на вечірки, 
до театру, дарую Вам сертифікати до аптек або фітнес-
центрів, щоб ви були здорові, задоволені і щасливі. Деякі з Вас 
їдуть у відпустку до моїх відремонтованих біоветівських 
котеджів. Я будую нові сучасні цехи і тим покращую 
виробниче середовище, гігієну та безпеку праці. Я дбаю про 
благоустрій і багато зелені на території. Я купую 
найпотужніше обладнання для зменшення кількості нічних 
змін і поступового усунення складної ручної роботи. Я дбаю 
про Вашу освіту у питанні Належної виробничої практики, 
знання мов тощо. Спасибі Вам усім, особливо тим, хто 
"Біоветі" присвятив все своє фахове життя, але і Вам, які 
щойно закінчили інститут та збираються приєднатися до нас 
у намаганні зробити світ здоровішим. 

говорить нам сторічна "Біовета"

Торговельний представник, Алеш Кроупа, на шляху до клієнтів 

Ми тут завжди для Вас, наших постійних клієнтів, не тільки 
на виставці VETfair Житловий будинок 

Новий гіпер-паркінг для 
співробітників «Біовети»

Смачне харчування в сучасній 
їдальні для співробітників «Біовети»



Візія "Біовети" та побажання 
на майбутнє 

Що б Ви хотіли побажати 
"Біоветі" на найближчі сто років?
Сталого розвитку передусім людей, 
продуктів і технологій.

Якою Ви бачите "Біовету" за сто 
років?
Високоспеціалізованим підприєм-
ством, спрямованим на профі-
лактику захворювань тварин і 
людей.

Якщо б Ви могли до всіх 
продуктів "Біовети" додати один 
чарівний інгредієнт, що б це було 
і який би він мав ефект?
Мудрість, ефекти відповідно до 
потреб кожного.Їржі Незвал

Директор секції виробництва, 
розробки та інновацій 

у галузі ветеринарних препаратів, 
член правління

Марек Вистав'єл
Директор секції маркетингу 

і продажів

Що б Ви хотіли побажати 
"Біоветі" на найближчі сто 
років? 
"Біоветі" я побажав би те, що людина 
бажає своїм ближнім. Довголіття, 
здоров'я, успіху, процвітання.

Якою Ви бачите "Біовету" за сто 
років?
Майбутнє "Біовети" я і надалі бачу в 
вакцинах, біотехнологіях і розробці 
ліків, зокрема й для не дуже поши-
рених видів тварин.
Я вважаю, що "Біовета" буде, 
наприклад, значним виробником 
вакцин для риб.
До зцілення тварин буде залучено і 
нов і  т ехнолог і ї .  Додатки  для 
мобільних телефонів, супутникове 
стеження за стадами тварин або 
інтернет речей, це все буде частиною 
догляду за тваринами.

Владімір Йордан
Член правління

Що б Ви хотіли побажати 
"Біоветі" на найближчі сто 
років? 
Я бажаю "Біоветі" подальшого 
розширення можливостей для 
продажів. Крім того, я побажав би 
усталення колективу високо-
кваліфікованих робітників, що є 
передумовою для подальшої 
розробки новинок.

Чим Ви в "Біоветі" пишаєтеся 
найбільше?
Я пишаюся тим, що нам вдалося 
пережити кризовий період після 
розпаду ринків колишнього РЕВ і 
зміни державної ветеринарної 
служби на приватну структуру. 
Наступним важливим кроком була 
приватизація компанії, і боротьба з 

високим державним боргом. Далі – поступове будівництво нових виробничих 
площ, придбання нових технологій і створення команди фахових 
співробітників на всіх ділянках роботи компанії.

Лібор Біттнер, к.н.
Директор компанії, 
Голова Правління

Петр Вінкларек
Директор секції 

фінансового керування 

Щ о  б  В и  х о т і л и  п о б а ж а т и 
"Біоветі" на найближчі сто років?
"Біоветі"  я  хотів  би побажати 
подальших усп іх ів ,  зростання 
продажів і силу-силенну задоволених 
клієнтів, тваринників і ветеринарів по 
всьому світі. Метою та сенсом 
роботи в "Біоветі" є захист 
здоров'я та життя тварин. З нагоди 
такого важливого ювілею я бажаю 
"Біоветі", щоб їй цю важливу 
місію вдавалося виконувати 
якомога довше.

Якою Ви бачите "Біовету" за сто 
років?
"Біовету" я бачу за сто років сильною, 
шанобливою до традицій і ста-
більною компанією, яка забезпечує 
популярними ліками широке коло 
тваринників. Вона й надалі посилю-

ватиме свої власні дослідження і розробки. Ймовірно, буде дедалі більше 
розширювати діяльність у галузі препаратів для людей.

Ян Біттнер
Директор секції закупівель 

сировини і матеріалів

Що б Ви хотіли побажати 
"Біоветі" на найближчі сто років?
Насамперед спокійних часів без 
воєн, а сьогодні зокрема без отих 
бюрократичних, кібернетичних та 
енергетичних.

Якою Ви бачите "Біовету" за сто 
років?
Фантазій та абстракцій я міг би тут 
навести багато, описуючи, як я бачу 
"Біовету" . . .  навпаки,  я  твердо 
переконаний, що наступні покоління 
із сучасним підходом, технологіями та 
знаннями зберуть зусилля воєдино і 
дотягнуть "Біовету" як успішний 
функціональний здоровий бізнес на 
рубіж 200 років і пишатимуться нею, 
принаймні, як ми сьогодні.

Якою Ви бачите "Біовету" за сто 
років?
Якщо акціонери і керівництво 
компанії діятимуть згуртовано, 
щоб максимально розвивати 
"Біовету", є всі передумови для її 
славного майбутнього. Зростає 
населення світу, і завдяки цьому й 
кількість тварин, люди стають 
багатшими і можуть вкладати більше 
коштів у препарати для тварин, 
з'являються нові хвороби, від яких 
треба тварин захищати. Якщо, крім 
того, "Біоветі" вдасться розробити або 
завершити розробку такого продукту, 
який не матиме в певний період часу 
конкуренції і стане об'єктом бажання 
клієнтів, а не тільки товаром, який слід 
просувати на ринку, як, наприклад, 
комплексна вакцина проти маститів 

великої рогатої худоби, вакцина проти бореліозу у людей, вакцина проти 
кандидозних захворювань жінок тощо, фірма стане предметом гордості 
наших наступників, і незгасною зіркою на світовому ринку.



Павел Змрзли
Директор секції контролю 

і керування якістю

Що б Ви хотіли побажати 
"Біоветі" на найближчі сто років?
Якщо я побажаю "Біоветі" як міні-мум 
такого ж розвитку, який вона проде-
монструвала упродовж минулих ста 
років, то це буде гарним побажанням, 
але і непростим завданням. Складних 
перешкод, утім, "Біовета" подолала 
багато, і тому я можу дозволити собі 
доповнити свої побажання. Бажаю 
"Біоветі", щоб її ім'я стало сино-
німом для продуктів, пов'язаних із 
тваринами. Бажаю, щоб кожен 
ветеринарний лікар і клієнт знали, що 
не обов'язково вивчати наукові статті 
та журнали для вибору відповідного 
препарату, просто потрібно мати на 
пляшці, тюбику, коробці або пакетику 
синій логотип із символом ампули.

Якою Ви бачите "Біовету" за сто років?
"Біовета" через сто років може стати світовим лідером на ринку препаратів для 
тварин. Її філії в столицях окремих країн стануть початком експансії 
практично до всього світу. Окрім ліків для тварин, "Біовета" буде одним з 
найбільших виробників лікарських засобів для людей. "Біовета" у 2118 році 
відзначить 90-у річницю з моменту виведення вакцини проти бореліозу на 
світовий ринок препаратів для людей. Рік 2118 буде переламний і тим, що 
"Біовета" відкриє новий виробничий блок для збирання монтажу 
роботів-операторів, використовуваних у фармацевтичному 
виробництві.

Міхал Янча
Керівник секції розробки та 

інновацій у галузі 
фармацевтичних препаратів

Що б Ви хотіли побажати 
"Біоветі" на найближчі сто років?
П і д т р и м к у  с а м о с т і й н о с т і , 
загальний розвиток ,  власну 
дослідну програму, експансію на 
ринки країн західної Європи та за 
океан.  Подальше розширення 
портфеля продуктів та експонентне 
зростання прибутку.

Якою Ви бачите "Біовету" за сто 
років?
Бачу сучасну компанію з авто-
матичною роботою всіх цехів, 
р о з ш и р е н и м и  м о ж л и в о с т я м и 
виробництва й устаткуванням для 
нових, сучасних лікарських форм. 
Виробництво буде розширюватися 
в напрямку препаратів для людей.

Томаш Гангер
Регіональний директор у Польщі 

Що б Ви хотіли побажати 
"Біоветі" на найближчі сто років?
Успіх будь-якої компанії будується 
тільки на розумних рішеннях, 
працьовитості та цілеспрямова-
ності людей, які в ній працюють. 
Тому я бажаю "Біоветі" працівників, 
які будуть належним чином мотиво-
вані для демонстрації найкращих 
результа-тів, розв'язуватимуть про-
блеми, дивлячись у глибину, а не 
тільки на поверхню, – не лише 
доповідатимуть про складнощі, а й 
приходитимуть із рішеннями, вважа-
тимуть "Біовету" своєю фірмою, 
працювати для якої – це радість. 
Також бажаю "Біоветі" мати 
далекоглядне керівництво, яке має 
бачення і бізнес-мету, яка може 

мотивувати весь колектив і вміє заздалегідь коригувати напрямок для 
досягнення мети. Не в останню чергу я бажаю "Біоветі" бути єдиною 
цілісною командою, де всі знають, що їхня робота має великий вплив на 
гарний результат роботи інших колег.

Якою Ви бачите "Біовету" за сто років?
Я бачу "Біовету" середнього розміру компанією, яка виробляє вакцини і ліки 
на основі нанотехнологій із пристосуванням до індивідуальної біохімії 
пацієнтів, тобто вироби з високою доданою вартістю. Тоді у фірмі 
функціонуватиме високорозвинене збирання, сортування, обмін та 
використання інформації, необхідної для фахового обслуговування 
клієнтів. Люди, які за сто років працюватимуть у "Біоветі", мають бути 
згуртованими, однією командою, навіть через 100 років буде 
використовуватися здоровий глузд і останні результати наукових 
досліджень та розробок, тому що конкуренція не буде меншою, 
навпаки – більшою за сьогоднішню.

Мартін Орсаг
Директор секції технологічної 

і технічної підтримки

Що б Ви хотіли побажати 
"Біоветі" на найближчі сто років?
Я хотів би побажати "Біоветі", 
зокрема, стабільності і процвітання, 
щоб вона могла й надалі розви-ватися, 
т о б т о  б у д у в а т и  н о в і  о б ' є к т и , 
модернізувати виробництво. Також їй 
бажаю задоволених співро-бітників та 
візіонерів.

Якою Ви бачите "Біовету" за сто 
років?
Технологія виробництва почина-
тиметься з синтезу атома білка або 
молекули із одночасним тесту-
ванням за допомогою розрахунків, 
як мінімум, за участі нейронних 
мереж.

Якуб Лінгарт 
Директор секції реєстрації

Що б Ви хотіли побажати 
"Біоветі" на найближчі сто років?
Принаймні, ще сто років здоров'я, 
успіхів і таких сприятливих умов для 
розвитку, як останні 22 роки.

Якою Ви бачите "Біовету" за сто 
років?
Як одного з ТОП-10 світових 
новаторів і виробників ветери-
нарних імунопрепаратів.

Яна Шнитова
Регіональний директор у Румунії

Що б Ви хотіли побажати 
"Біоветі" на найближчі сто років?
Бажаю "Біоветі" стабільності (щоб і 
наступні покоління змогли святкувати 
круглі дати), розвитку, який рухатиме 
компанію вперед і дасть нам змогу 
покращувати і зміцнювати наші 
цінності, а також не в останню чергу 
багато сил й енергії.

Якою Ви бачите "Біовету" за сто 
років?
Я бачу "Біовету" глобальною 
фірмою з чеськими корінням, яка 
вибудувала свою позицію на 
з а к о р д о н н и х  р и н к а х ,  є 
незалежною і забезпечує якісні 
умови для клієнтів і працівників.

Кристина Прокопова 
Регіональний директор 
у Російській Федерації

Що б Ви хотіли побажати 
"Біоветі" на найближчі сто років?
До наступної сотні я бажаю "Біоветі" 
з б е р е г т и  с в о ю  н е з а л е ж н і с т ь , 
залишатися під своїм брендом на піку 
продажів у всіх країнах, куди вона 
експортує свою продукцію.

Якою Ви бачите "Біовету" за сто 
років?
Я бачу це ясно. У Росії "Біовета" 
буде номером 1 на ринку. Хоча за 
сто років я вже буду на пенсії, але я 
подбаю про те, щоб це було так :-)
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100 років


