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ПрАТ “ВНП ”Укрзооветпромпостач” - це 
провідний виробник і надійний 
постачальник ветеринарних препаратів для 
будь-яких категорій та життєвих циклів 
тварин. Також підприємство виробляє  
збалансовані білково – вітамінні  кормові 
добавки, премікси,  повноцінні вітамінні і 
мінеральні бленди, а також готові комбікорма 
по оригінальним рецептурам. Компанія 
почала свою роботу, як фундаментальна 
платформа для об’єднання наукових і 
виробничих можливостей, щоб створювати 
високоякісні ветеринарні препарати з 
ретельно відпрацьованими рецептурами. 
Сьогодні підприємство займає стабільні 
провідні позиції як на вітчизняному, так і на 
міжнародному ринку. Використання 
високоякісної сировини відомих світових 
брендів, відповідність виробничих технологій 
стандартам GMP і GMP+, система управління 
якістю за стандартами ISO 9001, ISO 22000  
та суворий контроль на всіх етапах 
виробництва та зберігання гарантують 
випуск якісної  та безпечної продукції. 



Професіоналізм 
Створюємо ефективну 
якісну продукцію

Чесність
Ведемо бізнес чесно, 
прозоро та етично

Розвиток
Шукаємо та
впроваджуємо
інновації 

Відповідальність 
Несемо відповідальність 
за свою продукцію

Партнерство
Підтримуємо,
допомагаємо, навчаємо

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ КОМПАНІЇ
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Філософія нашої компанії зрозуміла та життєствердна:

«Здорові тварини — здорова нація»



НАШІ ПЕРЕВАГИ

Оснащені високотехнологічним обладнанням, 
що дозволяє проводити найскладніші лабораторні 
дослідження за всіма напрямками ветеринарної 
та сільськогосподарської діяльності

Власні лабораторії Якісна сировинаВласне виробництво
Використання тільки високоякісних інгредієнтів 
від світових лідерів, які постачаються за прямими 
контрактами, та контроль якості готової продукції

Сучасні склади
Великі площі, що оснащені системами 
контролю кліматичних параметрів для 
зберігання сировини та готової продукції

ПрАТ “ВНП ”Укрзооветпромпостач”  виробляє 
виключно якісну, екологічну та безпечну продукцію
для продуктивних і домашніх тварин

Система логістики

Науковий
      супровід

Налагоджена система доставки вантажів 
у будь-яку точку України та прилеглі країни 
в найкоротші терміни

Наша компанія здіснює наукове супроводження 
клієнтів з використанням сучасних розрахункових 
програм годування

«Здорові тварини — здорова нація»



С е р т и ф і к а т и
Виробництво побудовано згідно з вимогами GMP (чисті приміщення н/к, Д, С, В з зоною А).
Впроваджена та функціонує система управління якістю згідно з вимогами GMP
Підтверджений сертиіфікат якості GMP+
Виробничий персонал підготовлений згідно вимог GMP
Впроваджена та функціонує система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 та HACCP ISO – 22000:2005



Наша компанія здіснює наукове супроводження 
клієнтів з використанням сучасних розрахункових 
програм годування

ПрАТ “ВНП ”Укрзооветпромпостач” запрошує партнерів до довгострокової 
співпраці та пропонує послуги з контрактного виробництва 
ПОВНОГО ЦИКЛУ продукції під торговими марками інших організацій 

*для виробництва лікарських препаратів замовник повинен мати комплект технологічної документації

• розробка дизайну
  упаковки

• виготовлення
  та упакування 
  продукції

• зберігання 
  продукції на наших
  складських площах
  до відвантаження

• доставлення на склад
  замовника в зручні 
  для вас терміни



ЧОМУ ОБИРАЮТЬ НАС?

Маємо багатолітню 
практику роботи 

з тваринницькими
 і птахівницькими 

комплексами

Ми розробляємо та 
виготовляємо продукцію

 з урахуванням усіх запитів 
і вимог замовника, а також 
майбутніх умов зберігання 

готового продукту

Ми є виробником власної 
продукції, яку реалізуємо через 

інтернет-магазин, прямі 
продажі з виробництва та 

широку мережу дистриб'юторів

Для гуртових і постійних 
клієнтів працює
система знижок 

Всі консультанти та 
менеджери компанії 

мають профільну освіту 
та є високопрофесійними 

спеціалістами

Ми завжди намагаємося 
йти назустріч своїм 

клієнтам 
і підлаштовується 

під кожного 

Продукція нашого 
виробництва відповідає 

міжнародним стандартам 
якості та легко отримує 
реєстраційні свідоцтва

Ми націлені на 
ефективну співпрацю та 
прагнемо максимально 

задовольнити всі 
потреби клієнтів



ВИРОБНИЧІ ЛОКАЦІЇ
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ТОВ «НВП «УКРЗООВЕТПРОМПОСТАЧ» 

ЗАВОД ПРЕМІКСІВ ТА БМВД
ПЛАХТЯНСЬКІ КОРМИ

ТОВ  «ЕКОБІОЗАХИСТ» 



Виробляємо в асептичних умовах ін’єкційні (інфузійні)

1. ВЕТЕРИНАРНІ ЛІКАРСЬКІ ПРЕПАРАТИ

2. Нестерильні ветеринарні препарати

3. Комбікорми, профілактично-лікувальні добавки, 

    БМВД, Премікси, замінник цільного молока
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Потужність системи водопостачання понад чистої (HPW) – 450 л/год, 

зворотньоосмотичної води 800 л/год.

Дільниця підготовки повітря для чистих приміщень



Встановлена система підготовки 
та кондиціонування повітря дозволяє 
постачати та підтримувати встановлений рівень 
параметрів повітря робочої зони, відповідно до класу 
чистих приміщень – А, В, С і D.



Дільниця візуального контролю

Дільниця маркування та етикетування Лінія розливу рідких лікарських форм та інших 
не токсичних водних розчинів в пластикову тару 100-200 мл.
Проектна потужність (річна) - 2 млн. пляшок.

Миючо – сушильна машина CJP 
Продуктивність:

3000  – 4000 флаконів/год.



Дільниця мийки комплектуючих

машин розливу ВЛЗ
Приміщення стерилізації витратних 
матеріалів (клас чистоти - С).

Лабораторія фізико - хімічних аналізів Контроль готових ВЛЗ
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ЛАБОРАТОРНІ 
ПОСЛУГИ

Власне
 обладнання

Точність 
досліджень

Кваліфіковані 
експерти

Конфіденційність 

Власні лабораторії 
компанії пропонують 
різні види контролю 
якості та методики 
проведення випробувань 

Всі випробування 
матеріалів 
і сировини 

ми проводимо 
на власному 

сучасному 
обладнанні 

світових 
виробників

Кваліфікований 
персонал, 

застосовуючи 
сучасні прилади 
для діагностики
 і дослідження, 

виконає всі 
необхідні 

дослідження якісно 
та у домовлені 

терміни

Дослідження 
проводяться на 
замовлення для 

юридичних і фізичних 
осіб; 

компанія гарантує 
конфіденційність 

відомостей 
одержаних від 

замовника та всіх 
результатів 

досліджень продукції

Гарантована висока 
якість і точність 

проведення наших 
досліджень, а також 

своєчасна 
підготовка 

протоколів, які 
повністю 

відповідають 
сучасним 

нормативам

*Замовник несе відповідальність, що вся партія продукції ідентична зразку, наданому для експертизи



ВАРІАНТИ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ПАКЕТ 2 
Визначення активної кислотності 

Визначення загальної кислотності 
Визначення органічних кислот 
Визначення загальної токсичності 
біопробою на інфузорії колподи 
Визначення нейтрально-детергентної + 
кислотно-детергентної клітковини: 
- визначення нейтрально-детергентної 
- визначення кислотно-детергентної 
клітковини 
Визначення розчинних вуглеводів і тих, що 
легко гідролізуються (крохмаль, сахар) 
Визначення сечовини в молоці 

 

ПАКЕТ 1 

Пробопідготовка 

Визначення вологості: 
- Мокрий корм 
- Сухий корм 
Визначення сирого протеїну 

Визначення сирого жиру 

Визначення сирої клітковини 

Визначення фосфору 

Визначення кальцію 

Визначення сирої золи 

Визначення крупності помолу 

Визначення білка (по Барштейну) 

Визначення загального вмісту хлоридів, 
натрію, кухонної солі 
Визначення уреази 

Визначення кислотного числа 

Визначення перекисного числа 

 



Технологічний
коридор чистих 
приміщень
(клас С, D)

 Продукція вироблена та проконтрольована 

 ПрАТ “ВНП ”Укрзооветпромпостач”

зберігається на  сучасному
складі, оснащеному
згідно умов GMP

Дільниця підготовки 
технологічного одягу
для чистих приміщень

Технологічний
коридор чистих 
приміщень (клас С, D)

загальна площа
 складів 290м²
(257м² та 33м²)



Зона зберігання готової продукції Склад зберігання витратних матеріалів Зона карантину



ЛІКАРСЬКІ ФОРМИ Тверді

М'якіРідкі

таблетки
порошок
капсули
драже
гранули

Виробляємо різноманітні

ветеринархих препаратів

мазі
креми
паста
гелі
супозиторії

розчини
настоянки
 суспензії
 емульсії

краплі
сиропи

спреї

*можливе вироблення БВД (білково-вітамінні добавки),  МКД (молочнокислі кормові добавки) та інших добавок.

- ПОВНОРАЦІОННІ
- КОНЦЕНТРАТИ
- КОРМОВІ СУМІШІ
- БВМД (білково-вітамінно-мінеральні добавки)
- ПРЕМІКСИ

Різні види 
комбікормів 

і добавок:



Альбендазол – Л 7,5 % порошок 
Альбендазол – Л 10 % порошок 
Альбендазол - 250 таблетки 
Альбендазол-250 таблетки з ароматом яловичини 
Клозаверм – А розчин для ін’єкцій
Левамізол  - 7,5 % розчин для ін’єкцій
Немасектин паста
Нововерм розчин для ін'єкцій
Оксиклозанід-600 таблетки
Піперазин – 45 % порошок 
Фензол 22 % порошок
Фензол 250 таблетки 
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ПРОТИПАРАЗИТАРНІАнтигельмінтні

Ампроліум 22% порошок для перорального застосування
Діклакокс розчин для перорального застосування 
Метронізол – К порошок для перорального застосування
Орнідазол – 50 розчин для ін'єкцій
Толтракокс розчин для перорального застосування

Антипротозойні 

Аверсект 0,2 % розчин для зовнішнього застосування
Дельтокс розчин для зовнішнього застосування 
Інсекто-акарицидна пудра порошок для зовнішнього застосування
Флайстоп розчин для зовнішнього застосування 

Інсекто-акарицидні 



Доксицил розчин для ін'єкцій
Енрофлоксин – К 5 % розчин ін'єкцій
Енрофлоксин – К 10 % розчин пероральний
Пеніцилін порошок для розчину для ін’єкцій
Пробіцил – 3  порошок для суспензії для ін'єкцій
Пробіцил – 5 порошок для суспензії для ін'єкцій
Септовет порошок для перорального 
застосування
Стрептоміцин порошок для розчину для ін'єкцій
Фарматил 10 % порошок
Фарматил – 50 розчин для ін’єкцій
Фарматил – 200 розчин для ін’єкцій

Стрептоцид порошок для орального застосування
Сульфадотрим розчин для ін’єкцій  
Тримезин таблетки
Тримеразин-Л порошок для орального застосування
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АНТИМІКРОБНІ

СУЛЬФАНІЛАМІДНІ

ПРОТИЗАПАЛЬНІ
Ветадекс розчин для ін’єкцій
«ЕКВІДОЛ» гель для суглобів
«ЕКВІДОЛ» гель подвійної дії
Мелоксивет розчин для ін’єкцій 
Мелоксивет суспензія для перорального застосування
Олія камфорна



Вазелін
Дьоготь березовий
Іхтіол для зовнішнього і внутрішнього застосування
Крем-емульсія ДЕК
Мазь Вишневського 
Мазь живильна
Мазь іхтіолова 
Мазь Колафлокс
Мазь новертинова

Естрофалан розчин для ін’єкцій 
Окситоцин розчин для ін’єкцій
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ДЛЯ ВІДТВОРЕННЯ
СТАДА

ДЕРМАТОЛОГІЧНІ 

ПРОТИМАСТИТНІ 
Мастамокс суспензія

Мазь окситетрациклінова
Мазь Папілон
Мазь Санофіт
Мазь сірчана
Мазь стрептоцидна 5%
Мазь цинкова
Мазь ЯМ-К
Присипка для ран



Ветеринарна аптечка № 1 для курчат, каченят, гусенят, індичат 
Ветеринарна аптечка № 2 для курчат, каченят, гусенят, індичат 
Ветеринарна аптечка № 3 для курчат, каченят, гусенят, індичат 
ЗООВІТ-3 розчин вітамінів А, Д3, Е в олії  ін'єкційний
ЗООВІТ-3 розчин вітамінів А, Д3, Е в олії пероральний
Селенвіт – Е розчин для ін’єкцій
Форвіт розчин вітамінів А, D3, Е, F в олії для ін'єкцій

Анфлурон розчин
Вітазал розчин для ін’єкцій
Іхглюкол розчин для ін’єкцій
Мелавіт порошок для перорального застосування 
Препарат тканинний за В. П. Філатовим cуспензія для ін’єкцій 

Імунобактерин – D ферментно-пробіотична кормова добавка

ВІТАМІННІ

ІМУНОМОДУЛЯТОРИ

ПРОБІОТИКИ
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Мазь окситетрациклінова
Мазь Папілон
Мазь Санофіт
Мазь сірчана
Мазь стрептоцидна 5%
Мазь цинкова
Мазь ЯМ-К
Присипка для ран



АкароКІЛЛ краплі протипаразитарні
Вода для випоювання котів «Зоохелс» кормова добавка
Вормікіл таблетки
Вормікіл паста для перорального застосування
Вормікіл суспензія для перорального застосування
Гепатолік суспензія для орального застосування 
ЗооХелс Артролік таблетки
Зоохелс краплі очні/вушні розчин 
Крем Тріосан
Супозиторії ректальні «ЗооХелс» 
Ципролак таблетки  
УроЛік суспензія для орального застосування 
Таблетки від кашлю «ЗооХелс» Анфлурон розчин

Вітазал розчин для ін’єкцій
Іхглюкол розчин для ін’єкцій
Мелавіт порошок для перорального застосування 
Препарат тканинний за В. П. Філатовим cуспензія для ін’єкцій 

Екстракт шлункового збору рідкий для ветмедицини
Масло вазелінове 
Настоянка чемериці розчин для внутрішнього і зовнішнього застосування
Олія касторова рицинова
Препарат кислоти молочної
Тимпанол – К розчин для орального застосування 
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ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ДРІБНИХ ТВАРИН ТМ «ЗООХЕЛС»

ПРЕПАРАТИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ТРАВЛЕННЯ



Вода для ін’єкцій
Глюкози 40% розчин для ін’єкцій
Кальфостим розчин для ін’єкцій  
Кальцію глюконат 20% розчин для ін’єкцій
Розчин кальцію хлориду 10% для ін’єкцій
Розчин натрію хлориду ізотонічний 0,9% для ін’єкцій 
Розчин новокаїну 0,5% для ін’єкцій 

Денатурат – К розчин
Діамантовий зелений розчин
Йодинол розчин
Препарат антисептичний Сановет-70 розчин
Препарат антисептичний Сановет-95 розчин
Препарат йоду розчин
Хлоргексидин 0,05% розчин

Дезінфекційний засіб «Біодез» 
Засіб миючий дезінфікуючий «Біодез-Р»
Біоконтакт Плюс засіб дезінфікуючий
Йодезоль засіб дезінфікуючий

РОЗЧИНИ
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Ланірат
ЛастМіл

ДЕРАТИЗАЦІЙНІ
ЗАСОБИ 

Біопрепарат Актофіт (аверсектин С, 0,2%)

Флувалісан смужки
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ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН

ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ БДЖІЛ

Біоутилізатор «Скарабей» для вигрібних ям та септиків

ЗАСОБИ ДЛЯ БІОУТИЛІЗАЦІЇ 
ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ



Гель для душу «Берізка»
Крем «Живильний» 
Крем «Форестин» 
Крем-емульсія «ДЕК»
Мазь «Аверсект» 
Маска «Берізка»
Рідке мило «Берізка»
Шампунь «Берізка» 

Стимул добавка дієтична

Флувалісан смужки

ЛІКУВАЛЬНА КОСМЕТИКА

БІОЛОГІЧНО-АКТИВНІ ДОБАВКИ

Л
ікувал

ьн
а косм

ети
ка



БМВД 
Замінник молока
Комбікорм 
(Плахтянські корми; Екорм)
Мілк-Енерджи
Премікс
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КОРМОВА ГРУПА



Україна, 03040, м. Київ,
вул. Васильківська, 16

0 (800) 211 201

gratu-legko.com.ua

ukrzoovet.com.ua
zoovet@ukrzoovet.com.ua

ПрАТ “ВНП ”Укрзооветпромпостач”


