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BASF та працівники концерну надають додаткове 

пожертвування в розмірі 4,2 млн євро для народу України  

◼ Працівники концерну зібрали для колег в Україні рекордну суму 
підтримки, що становить понад 2,1 млн євро  
 

◼ BASF подвоює цю суму, аби допомогти людям, яким довелося 
залишити Україну  

2 110 156 євро – це сума пожертви, складеної працівниками концерну BASF, яка була 

скерована у фонд BASF (BASF Stiftung) в рамках масштабної ініціативи #ColleaguesForUkraine. 

На сьогодні, ця сума є рекордною сумою, зібраною працівниками в рамках організованої 

благодійної кампанії за всю історію існування BASF. Компанія подвоїть цю суму. Це означає, 

що BASF загалом скерує понад 4,2 млн євро для допомоги колегам з України та тим, хто 

постраждав від війни.   

Ця сума є додатковою сумою до раніше скерованого BASF наприкінці лютого цього року 1 млн 

євро екстреної гуманітарної допомоги та поточної фінансової підтримки, яку концерн надає 

співробітникам в Україні.   

100% суми, яку пожертвували працівники, буде скеровано на допомогу колегам в Україні. Друга 

частина від загальної суми, тобто сума, яка була додана BASF, буде скерована для тих, хто 

був змушений залишити Україну, через Агентство ООН у справах біженців, національного 

партнера Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Німеччині. 

«Ми вражені вашою чуйністю та хочемо висловити на вашу адресу щиросердечну вдячність 

за надані вами пожертвування, – сказав Тіберіу Діма, Генеральний директор BASF в Україні. – 

Завдяки цим коштам наші колеги в Україні, багато з яких втратили все, зможуть розпочати нове 

життя». 

«Результат перевершив усі сподівання, і я пишаюся тим, що глобальна команда BASF 

продемонструвала таку солідарність в ці нелегкі часи, – сказав голова Ради директорів Мартін 
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Брудермюллер. – Від імені всієї Ради виконавчих директорів я хотів би щиро подякувати вам 

за все. Давайте продовжувати діяти разом, і як одна команда протистояти цьому лиху!» 

Петер Руенштрот-Бауер, голова Агентства ООН у справах біженців, національного партнера 

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Німеччині, зазначив: «Сьогодні в 

Україні ми спостерігаємо за найбільшим рухом біженців в Європі з часів Другої світової війни, 

кількість яких постійно зростає. Мільйонам людей вже довелося шукати захисту та безпеки в 

сусідніх країнах. Водночас уся команда Агентства ООН у справах біженців надзвичайно 

вражена та висловлює вдячність, адже бачить обсяги надзвичайної підтримки з боку 

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, спрямованої на порятунок життя 

людей в ці нелегкі часи. Кількість працівників BASF, які готові допомагати та висловлюють 

свою солідарність, вражає, тож від імені Агентства ООН у справах біженців я хотів би 

подякувати кожному з вас. Завдяки вашій самовідданості ми маємо змогу допомагати людям, 

які були змушені залишити свої домівки та переїхати в інші місця як в Україні, так і за її межами 

до сусідніх країн, і забезпечити їх найнеобхіднішим». 

 
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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