
Компанія з медичного аутсорсингу



Про аутсорсинг

Аутсорсинг - це передача організацією певних бізнес-
процесів або виробничих функцій на обслуговування іншій

компанії, яка спеціалізується у даній галузі.

Компанія, що надає спеціалізовані послуги, першою
стикається з проблемами сфери та здійснює

інвестиції в розробку нових рішень для поставлених
завдань. При цьому вона підвищує кваліфікацію

свого персоналу, розвиває технології та оновлює
матеріально-технічну базу.



Про компанію

Компанія Foodicine вибудовує екосистему з послуг
для закладів охорони здоров’я.

 
Ми залучаємо власні ресурси та професійних

партнерів для надання якісних послуг і створення
безпечних умов перебування пацієнтів у лікарнях.

 
Оптимізуємо та змінюємо систему для безперервної
роботи всіх механізмів, що впливають на результат

діяльності медичного закладу.
 

З метою всебічного охоплення потреб лікарень,
компанія Foodicine працює у шістьох напрямах

медичного аутсорсингу.



Напрями діяльності
Nutrition

Engineering

Management

Education

Cleaning

Health & Beauty



Продуктовий портфель

Діючі

У розробці

Foodicine 
Nutrition

Foodicine 
Health&Beauty

Foodicine 
Engineering:

Foodicine 
Cleaning

Foodicine
 Management

Foodicine 
Education

- Медичний кейтеринг
- Буфети здорового харчування
- Вендингові автомати
- Виробництво термопідносів
- Виробництво здорових снеків

- Аптеки
- Діагностичні центри
- Косметологія
- Барокамери

- Розробка концепцій
- Проектування та інжиніринг
- Будівництво та ремонт

- Клінінгові послуги
- Професійне прання
- Дезінфекція

- Управління медичними
об'єктами

- MEDU - Medical Education
Platform



Наша місія

Модернізація закладів охорони
здоров’я шляхом об'єднання ресурсів з

метою підвищення якості медичного
обслуговування населення.

Свій шлях ми розпочали з організації харчування для закладів
охорони здоров'я. 
На сьогоднішній день компанія Foodicine є лідером у сфері
медичного кейтерингу в Україні.
Наша мета: зробити якісне харчування доступним кожному
пацієнту України та забезпечити належним обслуговуванням.



Ми працюємо на ринку медичного
харчування вже більше 4 років.

 
Харчування пацієнтів - один із основних

елементів укріплення іммунітету та
скорішого одужання.

 
Для кожного закладу ми корегуємо

меню, в залежності від його
спеціалізації, - це допомагає підібрати

краще харчування для пацієнтів,
забезпечуючи їм ті життєвонеобхідні

мікроелементи, які вони потребують у
момент лікування.

 

Про кейтеринг



28
клінік

3900
 пацієнтів

кожного дня

90 
працівників

кухонь

4
 кухні

Медичний кейтеринг у числах



Шлях розвитку

 
 

2015
Заснування 

компанії

2016 2017 2018 2019

1 кухня,

6 лікарень 1 кухня, 

10 лікарень 2 кухні,

16 лікарень  3 кухні,

20 лікарень 4 кухні, 

25 лікарень

Збільшення
бази клієнтів,
облаштування

другої кухні

Відкриття
другої кухні,
збільшення

бази клієнтів

Відкриття
третьої кухні,

розвиток інших
напрямів

Відкриття
четвертої кухні,
вихід на регіони



це не тільки про кейтерингові послуги, 
це новий підхід до процесу одужання, 

це глобальне формування культури 
харчування в період лікування

Аутсорсинг харчування для
медичних закладів



 
ВЗАЄМОВИГІДНІ

РІШЕННЯ ДЛЯ КОЖНОЇ
ІЗ СТОРІН

 КОМАНДА ІЗ 130
КЛІЄНТО-

ОРІЄНТОВАНИХ
ПРОФЕСІОНАЛІВ

СУПРОВІД  24/7,
МИ ЗАВЖДИ НА

ЗВ'ЯЗКУ ТА ГОТОВІ
ДОПОМОГТИ

КЛІЄНТУ

WIN -  WIN НОВАТОРСТВО ЛЮДИ СЕРВІС

НАШІ ПЕРЕВАГИ

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ТА
ВПРОВАДЖЕННЯ
ІННОВАЦІЙНИХ

РІШЕНЬ



Які проблеми вирішує аутсорсинг 
 лікувального харчування?

Нестача кваліфікованого та 
відповідального персоналу

Економія ресурсів, шляхом
реструктуризації витрат на користь

основних видів діяльності

Економія робочого простору

Організація та відповідальність за всі
процеси на стороні компанії з аутсорсингу

Безперервність надання послуг



Ми гарантуємо

ЯКІСТЬ
Ми напряму працюємо з постачальниками продукції та можемо ручатися
за якість сировини, а також власноруч готуємо страви згідно стандартам

HACCP та ISO на наших кухнях

ВЧАСНІСТЬ
Наша логістична систему гнучка та вдало продумана, у нас є 4 кухні у
різних районах Києва, щоб вчасно привозити страви, дотримуючись

належного температурного режиму

Ми беремо на себе відповідальність за всі процеси для забезпечення
пацієнтів лікувальним харчуванням та звільняємо медичні заклади від

понаднормових завдань
ЗРУЧНІСТЬ

ЕКОНОМНІСТЬ
Ви сплачуєте один раз за послугу і отримуєте якісний результат, не

витрачаючи додаткові ресурси на пошук персоналу, облаштування кухонь,
економите простір та зосереджуєтесь на основному виду діяльності



Приготування страв здійснюється на кухонному обладнанні
одного з кращих німецьких виробників. Це допомагає нам

справлятися з великими об'ємами страв за найкоротші строки та
зберігати корисні мікроелементи продуктів

Н А Ш Е  О Б Л А Д Н А Н Н Я



ТЕТЯНА КОВАЛЬ
ЗАСНОВНИК | КЕРІВНИК

 При виявленні потреби ми всі звертаємось до
професіоналів, адже хочемо отримати швидке та якісне

вирішення нашого питання без понаднормової трати
ресурсів.

Саме тому, останнім часом, так популяризується аутсорсинг
у різних сферах життя та бізнесу.

⠀

Кейтеринг для медичних закладів не є виключенням. 
 

Переходячи на аутсорсинг харчування, лікарні не тільки
економлять свій час, ресурси, приміщення, а й

забезпечують пацієнтів якісними лікувальними стравами,
які приготовлені професіоналами.



Нам довіряють

Національний інститут
хірургії та трансплантології

ім. О. О. Шалімова

Центр інноваційних
медичних технологій

Київська обласна
клінічна лікарня

Національний інститут
серцево - судинної хірургії

ім. М. М. Амосова

Центр мікрохірургії окаМережа приватних дитячих
медичних центрів

+ 19 медичних закладів Києва та Київської області



 

 
 

Ми забезпечимо кожного пацієнта
України належним харчуванням, що

містить в собі перелік корисних
елементів та вітамінів, які сприяють

скорішому одужанню.
 
 

Та зробити це СМАЧНО!

Коли людина опиняється на лікарняному
ліжку вона не отримує,

 таке важливе на той момент,
 збалансоване раціональне харчування.

 
 

Наша ціль



ЗМІНИТИ СИСТЕМУ
МИ МОЖЕМО
ВЛАСНОРУЧ 

АЛЕ ТІЛЬКИ ЗА ПІДТРИМКИ ОДНОДУМЦІВ



Розуміючи свою соціальну відповідальність, як лідера сфери
медичного кейтерингу в Україні, компанія Foodicine ініціювала

створення незалежного об'єднання - 
Громадська спілка “Академія харчування пацієнтів”

 
 
 Кожен може долучитися до важливих справ спілки та стати

учасником змін: лікарі, медичні працівники, бізнесмени,
науковці, громадські діячі. 
 
Пацієнти мають особливу роль, завдяки їх відгукам спілка
може здійснювати громадський контроль лікувального
харчування, швидко виявляти та реагувати на проблеми.
 
Долучитися або слідкувати за новинами Академії
харчування пацієнтів можна на сторінці в facebook. 
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Разом з небайдужими однодумцями,
ми поставили за мету:
 

- привернути увагу держави до теми лікувального харчування;

- науково дослідити вплив харчування на одужання;

- оновити стандарти та правила для операторів ринку

кейтерингових послуг для медичних закладів;

- діджиталізувати та зробити зручною систему харчування в

лікарнях країни;

- залучити ресурси на відновлення харчоблоків лікарень;

- надати можливість медичним сестрам з дієтичного

харчування підвищувати свій професійний рівень;

- зробити якісне лікувальне харчування доступним кожному.



Проекти 

Клуб Дієтсестер
 

Конференція з проблем та перспектив
розвитку лікувального харчування в Україні
 

Інформаційний бюлетень 
“PRO лікувальне харчування”
 

Telegram-бот про харчування в
медичних закладах

Спілка завжди радо зустрічає однодумців, які готові долучитися реалізації проектів



ДЯКУЄМО, ЩО
ОБРАЛИ НАС!

СПОДІВАЄМОСЯ НА ПЛІДНУ СПІВПРАЦЮ!

телефон:    +38 (050) 300-35-25
email:            office@foodicine.com.ua
 

 

   @FoodicineOfficeBot

 

  Чат-бот Telegram

 

FOODICINE.COM.UA


