
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Компанія «Серв’є Україна» підписала Декларацію задля 

гендерної рівності та запобігання домашньому насильству 
 

м.Київ (Україна), 30 вересня 2020 року – під час онлайн вебінару “Бізнес та Всесвітня акція "16 

днів проти насильства": Заклик до дії” компанія «Серв’є Україна» підписала Декларацію в 

підтримку Цілей сталого розвитку 5 та 8, які стосуються гендерної рівності, включаючи боротьбу 

з  домашнім насильством, та забезпечення гідної праці для всіх. 

Декларацію задля гендерної рівності та запобігання домашньому насильству – це спільний 

документ бізнесу, в основу якого покладено прагнення підвищити рівень корпоративної культури 

та приділити більше уваги своїм внутрішнім стейкхолдерам – своєму персоналу, здійснивши 

аналіз ціннісних орієнтирів та покращивши внутрішньокорпоративну соціальну відповідальність, 

що згодом вплине і на зовнішню. Його метою є сприяння впровадженню політик  рівних 

можливостей для жінок та чоловіків, а також допомоги у випадку домашнього насильства. 

Ініціативу впроваджують UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення та експертна організація 

“Центр “Розвиток Корпоративної Соціальної Відповідальності”. 

Декларація передбачає виконання таких цілей до 2025 року: 

• запровадження гендерно чутливих підходів в роботу компаній, створення умови для гідної 

праці та рівної зайнятості та впровадження політики, дружню до родини; 

• сприяння запобіганню домашньому насильству та формуванню нетерпимості до всіх його 

проявів; 

• розвиток і заохочування співробітництва задля розширення прав жінок, гендерної рівності 

та формування нетерпимості до домашнього насильства. 

 

«Серв’є прагне створити робоче середовище, де всі мають однакові можливості незалежно від 

їхньої статі, реалізуючи проєкти, які сприяють різноманітності, рівним можливостям та боротьбі з 

дискримінацією на всіх кар’єрних шляхах. Ми як соціально відповідальна компанія прагнемо не 

просто зробити свій внесок у покращення бізнес-клімату в країні та досягнення рівних 

можливостей для жінок та чоловіків в Україні, а й бути частиною цих змін. Підписання Декларації 

є своєрідним підсумком наших дій, які ми впроваджували протягом кількох років, та новою точкою 

відліку та нашим зобов’язанням щодо подальших ініціатив в напрямку різноманітності та 

інклюзивності», - зазначила Ольга Шилова, керівниця відділу управління персоналом, ТОВ 

«Серв’є Україна». 

--- 

Про компанію Servier 

Servier – міжнародна фармацевтична компанія, яка управляється неприбутковим фондом, головний офіс 

якої розташований у м. Сюрен, Франція. З широкою міжнародною представленістю у 150 країнах та 
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оборотом у 4,6 мільярда євро у 2019 році, штат співробітників у світі складає 22 000 осіб. Група, що є цілком 

незалежною, реінвестує 25% свого доходу (за винятком генеричних препаратів) у дослідження і розробки та 

використовує весь прибуток для розвитку компанії. Корпоративне зростання Servier зумовлене постійним 

пошуком інновацій у п'яти ключових сферах: серцево-судинні, імунозапальні, нейропсихіатричні, онкологічні 

захворювання та діабет, а також діяльністю зі створення високоякісних генеричних препаратів. Крім 

розробки лікарських засобів, Servier також пропонує цифрові рішення для здоров'я. В Україні Servier 

здійснює свою діяльність вже 20 років. 

Додаткова інформація: www.servier.com,  www.servier.ua 

 

 

 

 

Контакти ТОВ «Серв’є Україна» для представників ЗМІ: 

Ганна Акопян, hanna.akopian@servier.com, тел. +380 44 490 34 41 

Слідкуйте за нами у 

соціальних мережах :  
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