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Прес-реліз  

16 травня 2018 р.  

Концерн BASF вперше в Україні ініціює реставрацію 

архітектурної пам’ятки національного значення  

Цього року агропідрозділ компанії BASF починає реставрацію об’єктів 

вхідної групи Шарівського палацово-паркового комплексу, видатної 

пам’ятки української архітектури XIX ст., що розташована на Харківщині. 

На реалізацію проекту компанію надихнули переваги та назва препарату 

Архітект™, який BASF вперше представив українському ринку у 2017 

році.  

Проект стане можливим завдяки українським аграріям, які вже давно 

чекали на появу Архітект™, знають про великий потенціал препарату та 

починають активно застосовувати його на своїх полях. Інноваційний продукт 

для захисту соняшника комбінує характеристики морфорегулятора та 

фунгіциду, оптимізує архітектоніку рослини. Унікальні переваги препарату 

надихнули ініціаторів проекту подбати не лише про українські лани соняшнику, 

але й про одну з українських архітектурних пам’яток, привернути увагу до 

проблеми збереження та відновлення нашої історичної спадщини. Саме тому 

25 гривень від продажу кожного літру Архітект™ будуть перераховані на 

проведення реставраційних робіт обраних об’єктів. 

 «Глобальна мета BASF полягає не лише у відновленні одного 

архітектурного об’єкту. Ми сподіваємося привернути увагу українців та 

всього світу до проблеми збереження національно-культурного 

багатства», — коментує Тіберіу Діма, керівник агробізнесу BASF в 

Україні, Молдові та країнах Кавказу. «Ми прагнемо надихнути українців 
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доглядати за своїми врожайними ланами, родючими землями та історичною 

спадщиною, дбати про них і любити». 

Реставрація об’єктів здійснюється у партнерстві з проектом «Знайдено в 

Україні» в рамках ініціативи «12 вартових». Автори проекту переконані, що 

початок реставрації такої історично-культурної пам’ятки — важливий крок до 

відродження туристичної культури України, розвитку відповідального 

ставлення до національної спадщини, як архітектурної, так і аграрної.   

«За 4 роки ми проїхали Україною близько 250 тис. км, відвідали кожен старий 

замок, побували біля кожної зруйнованої фортеці. Самотні будівлі, нікому не 

потрібні та покинуті, стоять на останньому витку свого розвитку. У 2017 

році ми ініціювали проект «12 вартових». Його мета – зберегти 12 

українських замків, яким загрожує руйнування. Ми прагнемо відзначити цю 

проблему та залучити всі необхідні ресурси, щоб зупинити масштаб 

архітектурних втрат. Я дуже вдячна компанії BASF та передовим аграріям 

країни за теперішній та майбутній вклад кожного в реалізацію нашої спільної 

цілі», — коментує автор проекту «Знайдено в Україні» Лала Тарапакіна.  

Про концерн BASF 

У BASF ми створюємо хімію для сталого майбутнього, поєднуючи економічний успіх із 

захистом довкілля та соціальною відповідальністю. Більше 115 000 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 2017 році обсяг продажів концерну склав 64,5 млрд євро. Акції BASF торгуються 

на фондових біржах Франкфурта (BAS), Лондона (BFA) і Цюріха (BAS). З докладнішою 

інформацією про BASF можна ознайомитися в Інтернеті за адресою www.basf.com. 

Про підрозділ засобів захисту рослин компанії BASF 

В умовах стрімкого зростання кількості населення світ все більше залежить від того, наскільки 

ми здатні забезпечити сталий розвиток сільського господарства і надійний захист довкілля. З 

метою задоволення цих потреб Підрозділ засобів захисту рослин (Crop Protection) концерну 

BASF тісно взаємодіє з аграріями, фахівцями у сфері сільського господарства, експертами з 

контролю шкідників та іншими галузевими спеціалістами. Спираючись на цю співпрацю, 

компанія BASF здійснює науково-дослідницьку роботу на системній основі, розвиває 

інноваційний портфель продуктів та послуг і разом з командами експертів у лабораторіях і на 

полях допомагає аграріям успішно вести бізнес. У 2017 році обсяг продажів Підрозділу засобів 
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захисту рослин (Crop Protection) концерну BASF склав понад 5,7 млрд євро. Докладніша 

інформація представлена за адресою: www.agro.basf.ua. 

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

