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BASF спрямовує 1 мільйон євро екстреної гуманітарної 

допомоги народу України  

◼ Ця сума буде передана безпосередньо Товариству Червоного Хреста 

Німеччини  

◼ Багато працівників також заявили про готовність надати пожертвування  

У результаті агресивного нападу на Україну за замовленням влади Росії, цивільне населення 

України страждає від численних актів жорстокого поводження з боку російських військових. Сотні 

тисяч громадян були змушені залишити свої домівки й шукати притулку деінде. Аби допомогти 

людям України, BASF скерував 1 мільйон євро екстреної гуманітарної допомоги. 

Ця сума буде передана безпосередньо Товариству Червоного Хреста Німеччини (GRC). Упродовж 

кількох днів це товариство невтомно працює в кризовому регіоні.  

«В Україні війна! Горе, яке було завдане цивільному населенню, важко оцінити, бо його масштаби 

вражають, – сказав Мартін Брудермюллер, голова Ради виконавчих директорів BASF. – Ми 

прагнемо допомогти цим людям. Саме тому було прийняте оперативне рішення про скерування 

екстреної допомоги». 

Товариство Червоного Хреста Німеччини підтримує дочірню організацію, Товариство Червоного 

Хреста України (URC), в зусиллях, спрямованих на надання гуманітарної допомоги. Експерт з 

надання допомоги в умовах надзвичайної ситуації з Товариства Червоного Хреста Німеччини 

зараз виконує свої професійні обов’язки в Києві та здійснює координацію допомоги разом з 

партнерськими організаціями. З-поміж іншого Товариство Червоного Хреста Німеччини планує 

надати людям, що залишилися в Україні та тим, які прибули до сусідніх країн, усе необхідне: їжу, 

одяг, гігієнічні набори, а також засоби для полегшення комунікації, як-от зарядні пристрої для 

мобільних телефонів. Товариство Червоного Хреста Німеччини також надаватиме психологічну 

допомогу. 
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Багато працівників BASF по всьому світу також заявили про готовність надати пожертву. Тому 

найближчими днями BASF пропонуватиме скористатися нагодою скласти пожертву.  

Окрім екстреної гуманітарної допомоги, BASF подвоїть суму пожертви, зібраної своїми 

працівниками. 

Про концерн BASF  
 

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

та соціальною відповідальністю. Близько 111 000 співробітників Групи BASF роблять свій внесок в успіх 

клієнтів концерну практично в кожному секторі та практично в кожній країні світу. Наш продуктовий 

портфель складається з 6 основних сегментів: хімікати, матеріали, промислові рішення, технології для 

обробки поверхонь, харчування та догляд, рішення для сільського господарства. У 2021 році обсяг 

продажів концерну BASF склав 78,6 млрд євро. Акції BASF торгуються на фондовій біржі у Франкфурті 

(BAS), а також у вигляді американської депозитарної розписки (BASFY) в США. З докладнішою 

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