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BASF спільно з компанією ЗМ пропонує сучасні стандарти 

індивідуального захисту агрономів в Україні  

 

Київ, Україна – 12 жовтня 2016 р. – BASF, як провідна міжнародна компанія, що 

створює хімію задля сталого майбутнього, у партнерстві з багатопрофільною 

міжнародною компанією «3M Україна» виступила ініціатором проекту з 

впровадження нових стандартів персонального захисту агрономів, зокрема під час 

роботи із ЗЗР. Проект створений для підвищення ступеня обізнаності аграріїв про 

захист високого рівня та правильний, сучасний підхід до роботи з засобами захисту 

рослин. В рамках програми компанії планують безкоштовно передати близько 3 

тисяч комплектів індивідуального захисту аграрія, охопивши понад 2,5 тисячі 

сільськогосподарських підприємств із усіх куточків України.  

Кожен набір складається з предметів одноразового (респіратор, захисний костюм) 

та багаторазового використання (захисні окуляри, рукавиці хімзахисту), що 

відповідають найвищим стандартам якості. Спеціальний костюм захищає агронома 

і його одяг від пилу і бризок і завдяки наявності паровідвідних вставок убезпечує від 

перегріву. Щільні рукавиці винятково зносостійкі та здатні уберегти руки від 

агресивних хімікатів. Окуляри призначені для захисту очей від летючих частинок, 

потрапляння рідини та ультрафіолетового випромінювання, респіратор убезпечить 

органи дихання. 

Засоби індивідуального захисту слід неодмінно використовувати у роботі з 

пестицидами та агрохімікатами, зокрема у випадку збовтування та відкриття 

пестицидів, обприскування культур, миття обприскувачів, будь-яких інших 

сільськогосподарських робіт, а також при ремонті сільгосптехніки. 



У проекті візьмуть участь середні та великі сільськогосподарські підприємства, з 

якими BASF має тривалий досвід співпраці. При цьому основну увагу буде 

приділено господарствам із середнім земельним банком, які порівняно з 

агрохолдингами потребують додаткової підтримки для створення умов безпечної 

роботи своїх співробітників. 

«Відповідно до міжнародної корпоративної практики концерн BASF робить 

істотний внесок у реалізацію концепції сталого розвитку, неухильно 

дотримується високих норм безпеки і ніколи не іде на компроміс у цих питаннях. 

Маючи більш ніж віковий досвід і глобальну експертизу в сільському господарстві, 

BASF також прагне підвищити стандарти в області індивідуального захисту 

аграріїв. Це дозволить одночасно дбати про високі врожаї і про тих, хто працює 

на землі», – зазначив Тіберіу Діма, керівник агробізнесу компанії BASF в Україні, 

Республіці Молдова та країнах Кавказу. 

«У всьому світі компанія 3М тісно співпрацює з підприємствами, для яких охорона 

праці співробітників є найвищим пріоритетом. Ми створюємо якісні засоби 

індивідуального захисту (ЗІЗ), беручи за основу багаторічний досвід, наукові 

розробки та глибокі знання стандартів безпеки. Основне завдання даного 

проекту – донести до українських аграріїв, що ЗІЗ і їх правильне застосування – 

це особиста відповідальність кожного, це те, що зберігає здоров'я і життя 

людини», – підсумував Андрій Юдін, керівник відділу продажів засобів 

індивідуального захисту в Україні, Казахстані, Білорусі і Каспійському регіоні.  

Комплекти індивідуального захисту будуть надаватися регіональними 

менеджерами BASF на Днях поля, семінарах і подіях, присвячених безпечній роботі 

аграріїв. Крім того, компанія в партнерстві з «ЗМ» протягом року планує організацію 

освітньо-інформаційних заходів – спеціально розроблених тренінгів для близько 80 

менеджерів усіх представництв компанії BASF. Фахівці компанії 3М навчать 

правильному використанню засобів індивідуального захисту, що допоможе 

підвищити стандарти безпечної роботи в полях. 

Сталий розвиток є невід'ємною частиною корпоративної стратегії компаній BASF 

«Ми створюємо хімію» та «3М». Протягом останніх 16 років обидві компанії незмінно 

присутні в списку Dow Jones Sustainability Index World, до якого щорічно входять 

найкращі за показниками постійного прогресу в реалізації концепції сталого 



розвитку компанії. Підтвердженням активної діяльності компаній в цьому напрямі є 

отриманні нагород Sustainability Award-2015, премії, яка визначає досягнення в 

сфері високоефективного ведення бізнесу. Детальна інформація про діяльність 

BASF та «3М» в сфері сталого розвитку розміщена в мережі Інтернет: 

http://pracyanazemli.com.ua/development і http://www.3m.com/3M/en_US/sustainability-

us/ 

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 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. 
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Про компанію 3М 

Компанія 3М втілює науку в життя, надихає на інновації і стимулює прогрес, роблячи свій внесок в 

сталий розвиток за допомогою охорони навколишнього середовища, корпоративної та особистої 

відповідальності та економічного прогресу. Ми використовуємо наші наукові розробки та інновації, 

щоб змінити життя людей по всьому світу. 

Компанія 3М є світовим лідером в розробці і виробництві рішень для безпеки і засобів 

індивідуального захисту (ЗІЗ), які відрізняються високою ефективністю і комфортом. 

Компанія 3М допомагає зробити мінливий світ безпечнішим для всіх. В таких різних областях 

промисловості і сферах застосування, як сільське господарство, харчова промисловість, 

будівництво, зварювальні роботи, очищення води та управління дорожнім рухом, наші технології, 

досвід, знання і енергія дозволяють створювати інноваційні рішення, які допоможуть вам повністю 

зосередитися на виконанні поточних завдань. 

Контакти: 

BASF       3M 
Спеціаліст з маркетингових комунікацій  Спеціаліст зі зв’язків з громадськістю 
Марина Трайніна                 Марина Кандюк 
Тел.: +38 050 355 79 21    Тел.: +38 097 281 81 07 
maryna.trainina@partners.basf.com    mkandyuk@mmm.com 
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