
Пресреліз  
 

Санофі в Україні очолить новий генеральний 
директор 
 
Київ, 3 січня 2023 року. Олександр Носонович призначений новим 

генеральним директором Санофі в Україні, що є частиною інноваційної 

міжнародної компанії у сфері охорони здоров’я. З 29 грудня 2022 року Олександр 

заступив на цій посаді Адрієна Деламара-Дебутвіля, який очолював компанію з 

2020 року, а нині буде відповідати за діяльність Санофі у низці 

північноафриканських країн.  

Санофі в Україні вже близько 30 років працює на ринку України, будучи надійним 

партнером системи охорони здоров’я, медичної та наукової спільноти. З перших 

днів війни і по сьогодні  компанія доклала максимум зусиль, аби підтримати 

Україну у ці складні часи, надаючи регулярну гуманітарну допомогу для 

забезпечення пацієнтів життєво необхідними препаратами, вакцинами, а також 

надаючи безпосередньо фінансову допомогу для задоволення нагальних потреб 

пацієнтів в Україні і тимчасово переміщених осіб з України.  

У своїй новій ролі Олександр Носонович, разом з талановитою та відданою 

командою співробітників Санофі, працюватиме над подальшою реалізацією 

важливої стратегії та місії компанії, направленої на забезпечення доступу 

українських пацієнтів до ефективних лікарських засобів та вакцин, привнесення 

інновацій та кращих європейських практик у сферу охорони здоров’я України 

тощо.  

Олександр Носонович 

Генеральний директор Санофі в Україні 

«Для мене велика честь і водночас величезна відповідальність очолити компанію 

Санофі в Україні саме в цей час. В нинішніх умовах, коли вся країна переживає 

надскладні часи, це відповідальність, в першу чергу, за безпеку і добробут наших 

співробітників, за своєчасний доступ пацієнтів до необхідних ліків, за розвиток 

ефективного партнерства, аби й надалі підтримувати систему охорони здоров’я  

України та забезпечувати розвиток інновацій на благо українських пацієнтів.» 

 

Олександр приєднався до команди Санофі у липні 2019 року, очоливши напрям 

Загальної медицини – один із бізнес-підрозділів компанії в Україні, а останні два 

роки був комерційним директором цього бізнес-підрозділу. 

Олександр має більш як 14 років досвіду роботи у провідних локальних та 

міжнародних фармацевтичних компаніях. Свою професійну кар'єру він розпочав 

в напрямі продажів компанії KRKA. Пізніше очолював бізнес-підрозділ в Apotex, 

а згодом напрями продажів та маркетингу в компанії MSD на різних міжнародних 

ринках. 

Про Санофі 

Ми – інноваційна глобальна компанія, що працює у сфері охорони здоров’я, та 

об’єднана спільною метою – ми рухаємося вперед до наукових чудес, щоб 
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покращувати життя людей (we chase the miracles of science to improve people’s 

lives). Наша команда, яка працює в 100 країнах світу, прагне трансформувати 

парадигму медичної практики, перетворюючи неможливе у можливе. Ми 

розробляємо медичні рішення, що можуть змінити життя людей, та вакцини, які 

вже рятують життя мільйонів людей в усьому світі, впроваджуючи практики 

сталого розвитку та соціальної відповідальності в кожному аспекті нашої 

діяльності. Санофі зареєстрована на EURONEXT: SAN і NASDAQ: SNY 
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