
ЗАЯВА
Провідних фармацевтичних підприємств України

Фармацевтична промисловість сьогодні -  один з драйверів вітчизняної економіки та одна з 
найбільш наукоємних галузей -  вирішує багато своїх завдань спільно з науковцями Академії, 
розширюючи асортимент продукції, удосконалюючи технологію виробництва лікарських засобів, що 
відповідають міжнародним стандартам, створюючи якісну та потужну систему фармацевтичного 
забезпечення населення.

Провідні фармацевтичні підприємства уважно слідкують за проходженням виборів Президента 
Національної академії наук України, адже ми зацікавлені в ефективній Академії та в її успішному 
майбутньому.

І тому ми висловлюємо підтримку кандидату в Президенти НАН України академіку Володимиру 
Семиноженку.

В Національній академії наук України під його загальним керівництвом успішно працює єдине в 
країні державне підприємство-виробник активних фармацевтичних інгредієнтів -  ДП «Завод хімічних 
реактивів», яке забезпечує виробництво дуже широкого асортименту субстанцій для вітчизняних 
лікарських препаратів і в сучасних умовах виконує надважливу для фармацевтичної галузі роль 
імпортозамісника.

Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» вже багато років проводить 
науково-методичний супровід виробництва вітчизняних ліків -  від розробки нормативної бази 
державного регулювання фармгалузі на рівні міжнародних стандартів, проведення наукових 
досліджень структури і будови інгредієнтів лікарських засобів до контролю якості вихідної сировини, 
проміжних продуктів та кінцевої продукції наших підприємств.

Саме за ініціативи академіка Володимира Семиноженко, який постійно опікується розвитком 
фармацевтичної галузі, у 1999 році в нашій країні було започатковане професійне свято -  День 
фармацевта. Він ініціював і очолював надважливу для країни державну цільову науково-технічну 
програму розроблення новітніх технологій створення вітчизняних лікарських засобів для забезпечення 
охорони здоров’я людини та задоволення потреб ветеринарної медицини на 2011— 2015 роки.

Ми вважаємо, що свій досвід організації успішної співпраці науки і виробництва Володимир 
Семиноженко зможе використати на посаді Президента НАН України і для інших галузей вітчизняної 
економіки, які в умовах гострої конкуренції на зовнішніх ринках потребують наукового супроводу 
свого розвитку.
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