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ІСТОРІЯ

Випуск кухонних 
аксесуарів під 
власною торговою 
маркою «Фрекен 
БОК»

Запуск першої лінії 
з виробництва вологих 
серветок на заводі 
«КПД», місто Дніпро

 ý Заснування бізнес-
напрямку Biosphere 
Professional (бренд 
PRO service)

 ý Старт поставок 
продукції «Біосфери» 
до Вірменії

Старт поставок 
продукції «Біосфери» 
в Азербайджан

Відкриття заводу 
з переробки 
вторинних полімерів 
«Полігрін» 
у місті Фастів 
Київської області 

Експорт вологих 
серветок до Африки

 ý Редизайн бренду 
«Фрекен БОК», 
презентація нової 
філософії «В твоїх 
руках турбота»

 ý Народження бренду 
товарів для котів 
та собак під ТМ 
«ЛайKit»

«Біосфера» 
розпочинає шлях 
як дистриб’ютор 
брендів міжнародних 
компаній Kimberly-
Clark International 
(Kotex, Huggies), SCA 
International (Libress, 
Libero), TZMO (Bella, 
Nichols)

Відкриття 
першого власного 
виродництва — 
заводу «КПД»

Відкриття виробничо-
логістичного комплексу 
європейського рівня 
«Термопласт» у 
Летичеві Хмельницької 
області

 ý Відкриття 
окремого цеху 
з виробництва 
вологих серветок 
на заводі «КПД» 
у Дніпрі

 ý Старт перших 
поставок продукції 
«Бiосфери» 
в Грузію

Сертифікація 
виробництва товарів 
для дому відповідно 
до вимог ISO 
9001:2008

Відкриття заводу 
з виробництва ватної 
продукції в Талліні, 
Естонія, спільно 
з французькою 
Groupe Lemoine 

Старт поставок 
продукції корпорації 
«Біосфера» до Польщі, 
Скандинавії та країн 
Балтії

 ý Асортимент 
«Фрекен БОК» 
поповнюється 
першими в Україні 
інноваційними 
пакетами Go 
Green, які повністю 
розкладаються 
та придатні для 
компостування.

 ý  Старт експорту 
в Болгарiю, Румунію, 
Таджикистан 
та Узбекистан

 ý Запуск виробництва 
підгузок
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«БIОСФЕРА» В ЦИФРАХ

вартiсть брендiв Smile, 
«Фрекен БОК» та «Бiосфера»

100 000 000€

заводи
4

країн 
присутності 

25
власних 
брендів

13
спiвробiтникiв
3 000

дистрибутивних 
брендів 

10
найменувань 
продукції

1 000+
постачальників 
та партнерів 
по всьому світу

100+



«БIОСФЕРА» В ЦИФРАХ

на ринку товарів для дому, 
гігієни, професійного вжитку, 
приватних торгових марок 
категорії non-food в Україні 

одиниць продукції продається 
щомісяця

пакетів для сміття губок для миття посуду ватних паличоквологих серветок
8 500 000 4 000 000 1 400 00010 000 000

№1 30 млн



Household Hygiene

Biosphere  ProfessionalPrivate Label



HOUSEHOLD

Бізнес-напрямок представляє найбільший вибір товарів 
для прибирання у домі та за його межами, для приготування 

і зберігання їжі, а також для побутових потреб



HOUSEHOLD

 ½ Плівка харчова 

 ½ Рукав 
для запікання 

 ½ Фольга

 ½ Пергамент 

 ½ Пакети для 
зберігання їжі

Товари для приготування  
і зберiгання їжі

 Î Серветки

 Î Пакети для сміття 

 Î Господарськi 
вологі серветки

 Î Таблетки для 
посудомийних 
машин

 Î Рукавички

 Î Побутова хімія

 Î Губки та скребки

 Î Кухонні паперові 
рушники 

 Î Аксесуари 
для дому

Товари для дому 
та прибирання

 ā Покакети 

 ā Салфетузики 

 ā Губка-мискотер 

 ā Pet-стилки 

Товари для догляду 
за тваринами



HYGIENE

Бізнес-напрямок об’єднує широкий спектр товарів для персональної гігієни



HYGIENE

Вологі серветки Дитячi вологі серветки Вологий туалетний папір 

Гігієнічна продукція з ватиДитяча косметика Косметика 



HYGIENE

Ексклюзивні ліцензії



BIOSPHERE PROFESSIONAL

Biosphere Professional — лідер сегменту 
Away from Home у країні, перший 
та найбільший постачальник товарів 
для клінігу, гігієни та кухні професійного 
використання

корпорація «Біосфера» є офіційним 
дистрибутором бренду «Tork» в Україні

Стати партнером |   info@pro-service.com.ua

 8 HoReCa

 8 Медичні 
заклади

 8 Роздрібні 
мережі 
(внутрішнє 
споживання)

 8 Веропорти

 8 Клінінгові 
компанії

 8 Стадіони

 8 Бізнес-центри, 
офіси

 8 Кейтеринг

 8 Виробничі 
підприємства

 8 ТРЦ

mailto:info%40pro-service.com.ua?subject=


BIOSPHERE PROFESSIONAL

Професійна хімія 
та засоби для прання

Інвентар 
для прибирання Утилізація сміття Паперова продукція

Медичні витратні 
матеріали

Гігієнічні матеріали 
для салонів краси

Товари для 
приготування їжі Посуд та упаковка

Вологі серветки 
індивідуальні

CLEANING
Засоби для професійного прибирання

PROFESSIONAL HYGIENE
Товари для професійної особистої гігієни

FOOD SERVICE
Товари для професійної кухні та кейтерингу

 Î Хімія 
для прибирання

 Î Засоби 
для прання

 Î Особиста гігієна

 Î Дезінфекція

 Î Промислова хімія

 Î Освіжувачі

 Î Устаткування

 Î Протиральні 
матеріали

 Î Індивідуальний 
захист

 Î Інструменти 
та обладнання

 Î Сміттєві баки 
та урни

 Î Пакети для сміття

 ½ Паперові 
рушники

 ½ Туалетний папір

 ½ Серветки

 ½ Спеціальні 
паперові вироби

 ½ Устаткування

 ½ Медичні 
рукавички

 ½ Дезінфекція

 ½ Рушники 
та серветки

 ½ Одяг та індиві- 
дуальний захист

 ā Харчова фольга 
та пергамент

 ā Харчова плівка

 ā Вакуумні 
та ПЄ пакети

 ā Контейнери ПЄТ

 ā Алюмінієві 
контейнери

 ā Одноразовий 
посуд

 ā Товари для бару

 ā Серветки 
в індивідуальній 
упаковці

 ā Серветки 
в боксах



PRIVATE LABEL
«Біосфера» є найбільшим виробником товарів в Україні 
в даному сегменті, виготовляючи продукцію для сотень 
торгово-промислових груп.

Private Label «Біосфери» — переможець Національної 
бізнес-премії серед постачальників категорії Non Food 
у 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016 роках.

Стати партнером |   pl@biosphere-corp.com

mailto:pl%40biosphere-corp.com?subject=


 8 Пакети для сміття

 8 Кухонні та баннi губки

 8 Аксесуари 
для приготування їжі

 8 Серветки для прибирання

 8 Латексні рукавички

Товари категорії Household Товари категорії Hygiene

 8 Вологі серветки

 8 Ватні палички

 8 Ватні диски

PRIVATE LABEL

Частка продажу Private Label 
в портфелі корпорації — 20%



ЗАВОД «КПД», М. ДНІПРО

 8 Відкриття — 2002 рік

 8 Найбільший виробник пакетів для сміття, 
плівки, губок, вологих серветок в Україні

 8 Перший в Україні отримав сертифікацію 
по системі ISO 22716:2007

 8 Загальна площа – 34 000 м2

 8 100% відходів виробництва поліетилену 
відправляється на повторну переробку

 8 Перший і найбільший виробничо-логістичний 
комплекс корпорації



Завод «Термопласт» забезпечує товарами Західний регіон України 
і Східну Європу продукцією напрямку Household (товари для дому). 

ЗАВОД «ТЕРМОПЛАСТ», 
М. ЛЕТИЧІВ

 8 Відкриття — 2008 рік

 8 Бюджетоутворююче 
підприємство регіону

 8 Найбільший платник 
податків у області

 8 Загальна площа – 6 700 м2

 8 Формує 46% промисловості 
регіону



РЕЦИКЛІНГОВИЙ ЗАВОД «ПОЛІГРІН», М. ФАСТІВ

Найбільший в Україні завод з виробництва вторинної гранули поліетилену.

 8 Відкриття — 2014 рік

 8 Переробляє до 800 тонн відходів 
поліетилену щомісяця

 8 Переробляє вдвічі більше 
поліетилену, аніж виробляє завод 
«КПД» у Дніпрі   polygreen-bio.com

 8 Загальна площа – 2 500 м2

 8 На заводі встановлено найкраще 
світове обладнення та потужні 
фільтри, завдяки чому переробка 
поліетилену є абсолютно 
безпечною для довкілля

 8 Пакети «Фрекен БОК» та PRO 
service містять у складі вторинну 
гранулу заводу «Полігрін» 
(окрiм біорозкладних пакетів) 

http://polygreen-bio.com/ru/index.html


ВЕРТИКАЛЬНА IНТЕГРАЦIЯ

Рециклінг

Побутові відходи Пакети



ЗАВОД LEMOINE, ЕСТОНІЯ
Корпорація «Біосфера» спільно з французькою Groupe Lemoine володіє заводом з виробництва ватної гігієнічної 
продукції в Естонії. Окрім України, продукція заводу реалізовується в країнах Балтії, Скандинавії, Східної та 
Центральної Європи.

 8 Відкриття — 2015 рік

 8 Завод побудовано за останніми технологіями, 
є одним із найсучасніших у Європі

 8 Площа підприємства — 8 500 м2

 8 Завод переробляє 20 тонн бавовни на день



ЛОГІСТИЧНІ КОМПЛЕКСИ

Загальна площа 
30 800 м2 

Одиниці складської 
техніки

32
складів керується WMS, 
з них на 10 000 м2 
реалізована голосова 
технологія збирання 
замовлень pick-by-voice

23 000 м2 

Площа реалізізації 
вузькопрохідної 
технології зберігання 
VNI technology

3 000 м2 

Середня кількість 
машин в місяць, 
оброблених full 
trucks

1650



ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ

Андрій Здесенко
Засновник, СЕО та президент

Ірина Нестеренко
Віце-президент 
з операційної діяльності 

Любов Григорян
Керівник виробничого напрямку 
корпорації «Біосфера»

Сергій Поліський
Керівник бізнес-напрямку 
Household

Олександр Лавров
Керівник бізнес-напрямку 
Hygiene

Сергій Агібалов
Керівник бізнес-напрямку 
Biosphere Professional

Лариса Доброскок
Директор із зовнішньо-
економічної діяльності



НАГОРОДИ

«Бiосфера»,Smile та «Фрекен 
БОК» — в числі ТОП-100 
найдорожчих брендів України за 
версією видання «Новое время» 

2019 2019
Selpak — «Вибір року» в Україні

2019
Novita — «Вибір року» в Україні

2018
Товари «Фрекен БОК», Smile, 
PRO service і Selpak стають 
«Фаворитами успіху»

2018
«Фрекен БОК» — найкращi 
в номінацiї «Кухоннi товари» 
в Україні та «Вибір року» 
в Білорусі

2016
Private Label «Біосфери» — 
переможець Національної 
бізнес-премії серед 
постачальників категорії 
Non Food у 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2016 роках

2013
Smile — «Вибір року» в Казахстанi 

2019
Пакети для сміття Фрекен БОК 
і туалетний папір Selpak визнані 
кращими за версією Watsons 
Health, Wellness and Beauty 
Awards



СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. 
СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Відповідальне ставлення до навколишнього середовища та виховання культури поводження 
зі сміттям як з ресурсом

 p Всі пакети для сміття Фрекен БОК 
та PRO service виготовлені 
з використанням гранули 
вторинного поліетилену

 p «Біосфера» активно пропагує 
роздільний збір і сортування сміття, 
підтримуючи еко-ініціативи No Waste 
Ukraine, Let’s Do It Ukraine та волонтерів. 
Також «Біосфера» сортує сміття у себе 
в офісах

 p Корпорація виступила генеральним 
партнером World Cleanup Day, 
що охоплює 156 країн  

 p «Біосфера» першою в Україні провела 
плогінг — традиція шведського 
походження поєднувати пробіжку 
з прибиранням парку

У 2020 році запущено асортиментну лінійку GoGreen, 
яка об’єднала найбільш екологічно відповідальну продукцію 
корпорації: біорозкладні та придатні до компосту пакети 
для сміття, ватні диски та палички з органічної бавовни,також 
вологі серветки та туалетний папір, що розчиняються у воді

GO
GREEN



СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. 
ДОПОМОГА ДІТЯМ

Корпорація «Біосфера» регулярно 
проводить благодійні ярмарки 
серед співробітників та запускає 
флешмоби у соцмережах на 
підтримку дітей з вадами слуху 
в рамках акції «Почуй турботу» 
спільно з БФ Kiddo

«Біосфера» є креативним 
партнером дитячих благодійних 
фестивалів: Міста Професій, 
Charity Weekend, Мама+Я, 
Крила надії тощо

Наприкінці 2019 року за підтримки корпорації відбулася перша національна 
виставка робіт Іринки Химич, 9-річної мисткині з синдромом раннього 
старіння, чия робота «Казки оживають вночі» стала окрасою ексклюзивної 
серії серветок Smile



PUBLIC IMAGE 
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MEDIA QUALITY* *Показник якості комунікації

https://ukrainedavos.the-report.com/interview/andriy-zdesenko/
https://www.kyivpost.com/business-wire/biosphere-corporation-20-years-creating-value.html?cn-reloaded=1
http://ukraine.globalfdireports.com/interview/andriy-zdesenko/
http://NV.UA


BIOSPHERE IN EVERY HOME

https://www.youtube.com/watch?v=Oa4m74JPKpU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Oa4m74JPKpU&t=1s


Let’s do it together


