
 

Пресреліз  
  Source: Sanofi (EURONEXT: SAN) (NYSE: SNY) 

 
  

 
 
Санофі здійснила термінову поставку вакцин для 
щеплення українських військовослужбовців у складі місії 
ООН 
 
 
Київ – 11 листопада 2019 року –  Компанія Санофі в Україні, провідна компанія у 
сфері охорони здоров’я, здійснила поставку вакцин, а саме Менактри (Menactra) 
проти менінгококової інфекції та Тіфіма (Typhim) проти черевного тифу, для 
щеплення 255 українських військовослужбовців, які направляються для виконання 
миротворчої місії ООН у грудні цього року. Планова поставка цих вакцин Санофі в 
Україну відбудеться значно пізніше.  
 
Усвідомлюючи невідкладність ситуації та соціальну значущість щеплення 
військовослужбовців, Санофі реалізувала позапланову поставку вакцини від 
небезпечних хвороб у надзвичайно стислі терміни. Щоб втілити цей із самого 
початку некомерційний проект, компанія Санофі пройшла ланцюжок 
адміністративних процесів. Всього компанія завезла в Україну Менактри (Menactra) 
у кількості 535 доз вакцин (255 - для вакцинування військових та 280 - для здійснення 
лабораторного аналізу); Тіфіма (Typhim) у кількості 485 доз вакцин (255 - для 
вакцинування військових та 230 - для здійснення лабораторного аналізу).  
 

«Головна місія Санофі – надавати людям міцну підтримку на їхньому шляху 
до здоров’я. Тож, з огляду на те, що військовослужбовці щодня великою 
мірою ризикують власним життям, ми просто не могли залишити їх без 
належного захисту вакцинами. Виконуючи цю місію, ми дбали про здоров’я 
конкретних 255 людей, які вирушать в регіони Африки, де існує ризик 
заразитися менінгококовою інфекцією та черевним тифом», – зазначив 
директор компанії Гієм Граньє. 

 
Компанія Санофі разом з Міністерством оборони України висловлюють вдячність 
Міністерству охорони здоров’я України та Державній службі України з лікарських 
засобів та контролю за наркотиками за сприяння в отриманні дозвільних документів 
та швидке проходженню контролю якості, завдяки чому поставка відбулася в 
рекордно стислі терміни. 
 

«Обов’язком держави є забезпечити українських миротворців усіма 
необхідними вакцинами перед виконанням відповідної місії. Національний 
контингент в ДР Конго знаходиться у районах, де  виявлено небезпечні 



хвороби. Саме тому ми звернулися до компанії Санофі з проханням про 
допомогу і дуже їй дякуємо за швидку реакцію та усі докладені зусилля», – 
зазначив начальник Головного військово-медичного управління  
Хоменко Ігор Петрович. 

 
 

 
Про Санофі 
 
Зобов’язання Санофі – надавати підтримку людям, які мають проблеми зі здоров’ям. Ми є 
глобальною біофармацевтичною компанією, для якої здоров’я людей – ключовий пріоритет. Ми 
запобігаємо хворобам за допомогою вакцин, пропонуємо інноваційні рішення для боротьби з 
болем та полегшення страждань. Ми завжди поруч з пацієнтами, які мають рідкісні 
захворювання, та з мільйонами тих, хто живе з хронічними недугами. 
 
Завдяки зусиллям 100 000 співробітників у 100 країнах Санофі перетворює наукові інновації на 
терапевтичні рішення в усьому світі. 
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Керівник департаменту з питань 
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Світлана Довгич 
тел.: + 38 044 354 20 00  
Svitlana.Dovgych@sanofi.com 

 

 
 

 

 
 

 
About Sanofi 

 
Sanofi is dedicated to supporting people through their health challenges. We are a global 
biopharmaceutical company focused on human health. We prevent illness with vaccines, provide 
innovative treatments to fight pain and ease suffering. We stand by the few who suffer from rare 

 


