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Прес-реліз 17/01/19 

BASF став співзасновником глобального Альянсу з ліквідації 

пластикових відходів 

 Близько 30 компаній, що беруть участь в ланцюжку поставок в галузі 
виробництва пластмаси та споживчих товарів, вкладають більше 1 
млрд доларів, щоб запобігти забрудненню навколишнього 
середовища пластиком; 

 BASF підтримує Альянс з ліквідації пластикових відходів для 
розробки рішень, які сприяють вирішенню глобальної проблеми 
пластикових відходів. 

BASF виступив співзасновником глобального альянсу, що складається майже 

з 30 компаній, створеного для просування рішень, які сприяють скороченню і 

усуненню пластикових відходів у навколишньому середовищі, особливо в 

океані. Альянс з ліквідації пластикових відходів (AEPW) виділив понад 1 млрд 

доларів для інвестицій обсягом 1,5 млрд доларів протягом наступних п'яти 

років. Це допоможе припинити забруднення навколишнього середовища 

пластиковими відходами. Також будуть розроблені і впроваджені нові рішення, 

що дозволяють скоротити і утилізувати пластикові відходи. Це включає в себе 

і просування рішень по вторинному використанню пластику в рамках концепції 

безвідходної економіки. 

«Ми рішуче підтримуємо наміри щодо скорочення пластикових відходів у 

навколишньому середовищі», - підкреслює доктор Мартін Брудермюллер, 

голова Ради директорів і головний технічний директор BASF SE, особа, що 

надала підтримку в створенні Альянсу з самого початку. «Ми є одним з 
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співзасновників Альянсу з ліквідації пластикових відходів. Розробка і 

просування рішень, що сприяють вирішенню глобальної проблеми 

пластикових відходів - одна з наших основних цілей», - коментує Мартін 

Брудермюллер. «Пластик - ефективний матеріал, який може зберігати ресурси 

і підтримувати здоров'я і безпеку, а також є дуже зручним для використання. 

Однак ці переваги можуть здаватися досить суперечливими, особливо якщо 

пластик і його відходи не використовуються, не утилізуються і не 

переробляються відповідним чином». 

Ключовим є розуміння того, звідки беруться пластикові відходи. Дослідження 

організації з охорони океану Ocean Conservancy демонструють, що пластик 

потрапляє в океан переважно через сміття на суші. Велика частина 

пластикових відходів поширюється через річки і відслідковується в десяти 

великих річках по всьому світу, головним чином в Азії і Африці. Багато з цих 

річок протікають через густонаселені райони, в яких відсутня належна 

інфраструктура для збору і переробки відходів. Це, в свою чергу, призводить 

до їх значного витоку. AEPW буде вживати заходів у тих районах, де це 

найбільш критично. Будуть здійснені проекти, які внесуть свій внесок у 

прийняття рішень за чотирма основними напрямками: 

 Розвиток інфраструктури для збору та управління відходами та 

збільшення обсягів переробки; 

 Інновації для просування і розширення масштабів нових технологій, які 

роблять процес переробки та відновлення пластика простіше; 

 Освіта та залучення урядів на всіх рівнях, організацій і співтовариств 

для мобілізації зусиль; 

 Очищення ділянок з підвищеною концентрацією пластикових відходів у 

навколишньому середовищі, особливо в річках, які є основним каналом 

перенесення відходів з суші в океан. 

«Усі згодні з тим, що пластикові відходи не є частиною нашого океану і 

навколишнього середовища. Це складний і серйозний глобальний виклик, що 

вимагає швидких дій і відповідального управління. Новий Альянс на 

сьогоднішній день – найбільш комплексна спроба ліквідації пластикових 

відходів у навколишньому середовищі», - коментує Девід Тейлор, Президент і 

головний виконавчий директор Procter&Gamble і голова AEPW. Альянс є 
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некомерційною організацією, в яку входять компанії, що беруть участь в 

ланцюжку поставок в галузі виробництва пластмаси та споживчих товарів, а 

саме: виробники хімікатів і пластиків, компанії з виробництва споживчих 

товарів, роздрібні продавці, переробні підприємства та компанії з управління 

відходами. Альянс буде працювати з урядами і міжурядовими організаціями, 

такими як: наукове співтовариство, некомерційні організації та громадянське 

суспільство. Це необхідно для інвестицій в спільні проекти з ліквідації 

пластикових відходів у навколишньому середовищі. 

Участь BASF в Альянсі підсилює діяльність компанії в області відповідального 

використання пластику. «Створення замкнутих циклів, в яких пластик може 

бути вдруге використаний в якості сировини, - одна з важливих заходів для 

припинення неконтрольованого надходження пластика в навколишнє 

середовище. Хімічна промисловість відіграє важливу роль в інноваціях і 

впровадженні великомасштабних процесів для перетворення пластикових 

відходів в нові продукти», - уточнює Мартін Брудермюллер. Нещодавно 

запущений проект ChemCycling – один із прикладів, як BASF працює над 

інноваційними технологіями, які сприяють утилізації і переробці пластмас. 

Спільно з клієнтами і партнерами концерн розробив і виготовив перші 

експериментальні продукти на основі хімічно перероблених пластикових 

відходів. 

BASF також на глобальному рівні активно впроваджує міжнародну програму 

Operation Clean Sweep® на всіх своїх майданчиках з виробництва пластикових 

гранул. Ця програма спрямована на запобігання втрати гранул у всьому 

виробничо-збутовому ланцюжку завдяки функціональним, організаційним та 

технічним заходам. Крім того, BASF бере участь в різних колабораціях і 

асоціаціях (наприклад, World Plastics Council, Ellen MacArthur Foundation, 

CEFLEX), спрямованих на управління відходами та освіту. 

Компанії, які є членами-засновниками Альянсу з ліквідації пластикових 

відходів: BASF, Berry Global, Braskem, Chevron Phillips Chemical Company LLC, 

Clariant, Covestro, CP Group, Dow, DSM, ExxonMobil, Formosa Plastics 

Corporation USA, Henkel, LyondellBasell, Mitsubishi Chemical Holdings, Mitsui 

Chemicals, NOVA Chemicals, OxyChem, PolyOne, Procter & Gamble, Reliance 

Industries, SABIC, Sasol, Shell, Suez, SCG Chemicals, Sumitomo Chemical, Total, 

Veolia и Versalis (Eni). 

https://www.basf.com/global/en/who-we-are/sustainability/management-and-instruments/circular-economy/chemcycling.html
https://www.basf.com/global/en/who-we-are/sustainability/environment/resources-and-ecosystems/operation-clean-sweep.html
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Більш детальна інформація  

Більш детальну інформацію про членство BASF в Альянсі з ліквідації 

пластикових відходів можна знайти за посиланням і на новому сайті Альянсу з 

ліквідації пластикових відходів. 

Переглянути телевізійні кадри проекту BASF ChemCycling можна на нашому 

ТБ-сервісі, доступному за посиланням. 

Про концерн BASF 

BASF створює хімію з метою сталого майбутнього. У своїй діяльності ми поєднуємо економічні 
успіхи з дбайливим ставленням до навколишнього середовища та соціальною 
відповідальністю. Співробітники Групи BASF, загальна чисельність яких становить понад 115 
тисяч осіб, вносять свій внесок в успішний розвиток бізнесу наших клієнтів в різних індустріях 
практично у всіх країнах світу. Структура нашого бізнесу включає шість основних сегментів: 
хімікати, матеріали, промислові рішення, технології для обробки поверхонь, харчування і 
догляд, рішення для сільського господарства. За підсумками 2017 року обсяг продажів BASF 
склав 60 млрд євро. Акції BASF торгуються на фондових біржах у Франкфурті (BAS), Лондоні 
(BFA) і Цюріху (BAS). Більш детальна інформація про концерн BASF представлена на сайті: 
www.basf.com. 

http://www.basf.com/global/en/who-we-are/sustainability/responsible-partnering/Alliance-to-end-plastic-waste.html
http://www.endplasticwaste.org/
https://tvservice.basf.com/portal/basf/en/dt.jsp?setCursor=1_203919_493617&cursorPath=%7C493617%7C493612%7C493616

