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Прес-реліз 

Компанія BASF підтримала відкриття унікального 

навчально-розважального агропарку «Кукулабія» 

Київ, Україна – 19 липня 2016 р. – Компанія BASF як один із 

провідних постачальників інноваційних рішень для агарної галузі, 

виступила партнером створення першого в Україні масштабного 

парку агроатракціонів «Кукулабія», ініційованого агенцією 

AgriEvent у співпраці та за підтримки Асоціації «Український клуб 

аграрного бізнесу». На території парку площею майже 10 га 

відвідувачі у розважальній формі зможуть ознайомитися із 

принципами роботи на землі та активно відпочити на природі, не 

виїжджаючи за місто.  

На території парку компанія BASF облаштувала дитячі батути, 

поблизу – зону відпочинку для батьків та спеціальну фотозону на 

тему сільського господарства для всієї родини. У майбутньому в 

агропарку компанія планує розвивати нові ініціативи, 

підтримувати практичні та освітні заходи. Це дозволить у творчій 

атмосфері познайомити підростаюче покоління із роботою 

аграрія та в ігровій формі показати, яким чином аграрії 

вирощують ті чи інші рослини, чому праця аграрія – одна з 

найважливіших на Землі, в чому полягає професія агронома як 

професіонала із захисту рослин. 

«BASF є соціально відповідальною компанією, що піклується про 

сталий розвиток аграрної галузі, в тому числі підтримуючи 

освітні проекти для дітей та молоді. Завдяки реалізації цієї та 

інших ініціатив з УКАБ, компанія може долучити підростаюче 

покоління до мистецтва вирощування рослин, розповісти про 
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важливість роботи аграрія, бо саме від їх прагнень, знань і 

досвіду залежатиме майбутнє України», – зазначив Тіберіу 

Діма, керівник агробізнесу компанії BASF в Україні, 

Республіці Молдова та країнах Кавказу. 

Головним атракціоном «Кукулабії» є шестикілометровий лабіринт 

у кукурудзяному полі, оформлений у вигляді Великого герба 

України з написом «Єдина країна». Також на території парку 

розташовані низка агроатракціонів та зони відпочинку: публічний 

город, два дитячі лабіринти — із солом'яних тюків та мотузковий, 

дитячі майданчики, гамаки в лісопосадці та фуд-корт. 

За задумом організаторів «Кукулабія» має важливу соціальну 

місію – прищеплювати дітям любов до землі, популяризувати 

сільське господарство та активний зелений відпочинок.  

Про концерн BASF 

У BASF ми створюємо хімію для сталого майбутнього, поєднуючи економічний 

успіх із захистом довкілля та соціальною відповідальністю. Близько 112 000 

співробітників BASF роблять свій внесок в успіх клієнтів концерну практично в 

кожному секторі та практично в кожній країні світу. Наш продуктовий портфель 

складається з 5 сегментів: хімікати, спеціальні продукти, функціональні 

матеріали та рішення, рішення для сільського господарства, а також нафта і 

газ. У 2015 році обсяг продажів концерну склав 70 млрд євро. Акції BASF 

торгуються на фондових біржах Франкфурта (BAS), Лондона (BFA) і Цюриха 

(AN). З докладнішою інформацією про BASF можна ознайомитися в Інтернеті 

за адресою: www.basf.com. 

Про підрозділ засобів захисту рослин BASF 

Підрозділ засобів захисту рослин (Crop Protection) концерну BASF, обсяг 

продажів якого склав понад 5,8 млрд євро у 2015 році, є постачальником 

інноваційних рішень для аграрної галузі, газону та декоративних рослин, 

боротьби зі шкідниками сільського господарства та для охорони здоров’я. 

Широкий портфель діючих речовин, засобів обробки насіння і біологічного 

контролю, формуляцій і сервісів дозволяє підрозділу оптимізувати ефективне 

виробництво високоякісних продуктів харчування та забезпечує збереження 

врожаю після збору, мінімізує вплив на ґрунт та перешкоджає поширенню 

хвороб. Завдяки впровадженню нових технологій і ноу-хау підрозділ засобів 

захисту рослин BASF підтримує агровиробників та професіоналів у боротьбі зі 

шкідниками заради поліпшення якості життя тих, хто працює на землі та всього 

http://www.basf.com/
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суспільства. Докладніша інформація представлена за адресою: 

www.agro.basf.ua 

Праця аграрія – одна з найважливіших на Землі! 

Кількість населення у світі стрімко збільшується, до 2050 року на Землі житиме 

близько 9 мільярдів людей. Це означає зростання потреб у продуктах 

харчування. Тому на аграріїв покладено велику відповідальність за отримання 

максимальних врожаїв та забезпечення продуктів харчування найвищої якості. 

У співпраці з аграріями BASF розробляє хімічні елементи заради досягнення 

спільної мети: зберегти кожну зернину та отримати максимальний урожай від 

землі з турботою про неї, як про безцінний ресурс. 

http://www.agro.basf.ua/

