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Прес-реліз 
13 листопада 2020 р. 

 

Концерн BASF розпочав будівництво заводу з виробництва катодоактивних 

матеріалів у місті Шварцгайде, Німеччина 

◼ 

 

◼ 

Новий завод, запуск якого запланований на 2022 рік, дозволить оснащувати 
до 400 000 електромобілів щорічно 

Петер Альтмайер, Федеральний міністр економіки та енергетики: «Ця 
інвестиція – великий крок для Німеччини та Шварцгайде» 

Концерн BASF заклав фундамент свого нового заводу з виробництва катодоактивних матеріалів у 

місті Шварцгайде, Німеччина. В онлайн-форматі компанія відсвяткувала цю знакову подію разом 

із клієнтами, політиками та партнерами. Новий завод є частиною багатоетапного проекту BASF з 

інвестицій в європейський ринок акумуляторних матеріалів та буде використовувати вихідні 

матеріали, виготовлені на нещодавно відкритому заводі в місті Гар'явалта, Фінляндія. Будівництво 

заводу в Шварцгайде розпочалося в серпні, а його запуск планується в 2022 році.  

Новий завод буде оснащений відповідно до передових світових технологій та дозволить щорічно 

поставляти акумуляторні матеріали BASF, достатні для виробництва близько 400 000 

електромобілів. Інноваційні катодні матеріали BASF збільшують ефективність батарей, що сприяє 

розвитку безпечних для клімату та навколишнього середовища транспортних засобів.   

«Ми підтримуємо наших клієнтів і прагнемо використати всі можливості для росту на динамічно 

зростаючому ринку електромобільності шляхом інвестування в виробництво акумуляторних  

матеріалів в Європі, – коментує Мартін Брудермюллер, голова Ради виконавчих директорів BASF 

SE. – Електромобільність є одним із ключових рішень, спрямованих на об’єднання глобального 

прагнення до індивідуальної мобільності та потреби значно знизити рівень викидів в атмосферу. 

BASF підтримує сталу електромобільність своїми інноваційними акумуляторними матеріалами та 

ультрасучасними технологіями». 
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«Церемонія з закладання фундаменту нового заводу BASF вказує на вибір правильного шляху 

розвитку німецької промисловості та формування європейського ланцюга вартості в сфері 

електромобільності. Наша мета полягає у виробництві в Німеччині та Європі найкращих у світі за 

якістю та ефективністю акумуляторів. Саме тому ми підтримуємо розширення подібних 

виробництв, де використовуються найсучасніші та найбільш екологічні матеріали. Зокрема, 

федеральний уряд та влада землі Бранденбург виділяють приблизно 175 мільйонів євро на цей 

проект. Я радий, що BASF має на меті встановити нові високі стандарти в Шварцгайде та створити 

перспективні робочі місця, які сприятимуть успішним структурним змінам регіону», –  коментує 

Петер Альтмайер, Федеральний міністр економіки та енергетики. 

Марош Шевкович, віце-президент Європейської комісії, підкреслив важливість створення 

конкурентоздатного й сталого виробничого ланцюга для елементів акумуляторних батарей в 

Європі. «Ланцюг створення вартості акумуляторних батарей є стратегічно важливим для 

європейської сталості, особливо щодо мобільності без негативного впливу на довкілля. Це 

питання набуває ще більшого значення в умовах прагнення до активного економічного росту з 

одночасним прискоренням переходу до більш екологічного способу життя. Я радий, що наші 

зусилля з розширення масштабів інновацій в рамках Європейського акумуляторного альянсу в 

результаті сприяють запуску таких величних індустріальних проектів. Створення 

конкурентоздатної, інноваційної та сталої акумуляторної екосистеми в Європі також допоможе 

захистити мільйони робочих місць на європейських підприємствах, які стикаються з викликами 

жорсткої глобальної конкуренції», –  коментує Марош Шевкович. 

Зі зверненням виступив і Дітмар Войдке, прем'єр-міністр землі Бранденбург. «Нове виробництво 

BASF у Шварцгайде повністю відповідає таким запитам, як створення робочих місць у 

промисловому секторі, підтримка економічного росту та захист клімату. Подібні інвестиції в умовах 

жорстких структурних трансформацій у регіоні Лужиця – дуже важливий крок. Будівництво заводу 

з виробництва акумуляторних матеріалів – ще один значимий етап на шляху перетворення регіону 

Лужиця в інноваційний промисловий центр. Це забезпечить якісні робочі місця та стане чудовою 

кар’єрною перспективою для молодих фахівців. BASF продовжує реалізацію своїх інвестиційних 

проектів, зберігаючи при цьому терпіння та залишаючись наполегливими, незважаючи на всю 

складність сьогодення. Державний уряд охоче підтримуватиме концерн в усіх його починаннях», –  

каже Дітмар Войдке. 

Концерн BASF слідує своїй меті забезпечувати надійні й сталі локальні постачання катодоактивних 

матеріалів з високою енергетичною щільністю для виробників деталей акумуляторів та клієнтів із 

автоіндустрії, задовольняючи найрізноманітніші потреби європейського ринку. 
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«Новий завод у Шварцгайде, також як і нещодавно відкритий завод у Гар'явалта, 

використовуватиме ефективні технології виробництва, значну частку відновлюваних джерел 

енергії, сталі методи отримання ключової сировини, такої як кобальт і нікель, а також короткий 

маршрут транспортування вздовж усього ланцюга створення вартості. Всі ці заходи призведуть до 

зменшення на 30% рівня викиду діоксиду вуглецю (CO2) у порівнянні з загальноприйнятим 

промисловим стандартом», – коментує Петер Шумахер, президент підрозділу «Каталізатори» в 

BASF. «Докладаючи зусилля в напрямку переробки відходів, ми прагнемо замкнути виробниче 

коло і знизити рівень викиду CO2 від катодоактивних матеріалів у цілому на 60%», – додав він. 

«Я радий, що представники політичних кіл, а також клієнти та партнери змогли взяти участь в 

онлайн церемонії закладання наріжного каменю для нашого нового заводу з виробництва 

акумуляторних матеріалів у Шварцгайде, – каже Юрген Фухс, керуючий директор BASF 

Schwarzheide GmbH. – Новий завод розширить асортимент продукції, що виготовляється на 

нашому комплексі, а також створить близько 150 нових робочих місць після запуску в 2022 році. 

Таким чином, інвестиції позитивно вплинуть на структурні зміни в регіоні Лужиця. Це момент, який 

варто відсвяткувати та запам’ятати». 

Інвестиціями в Шварцгайде BASF підсилює свою підтримку програмі Єврокомісії, спрямованої на 

створення ланцюга виробництва та збуту акумуляторів в Європі, а також підтримує Проект 

спільного європейського інтересу (ІРСЕІ), відповідно до домовленостей від 9 грудня 2019 року. 

Запуск виробництва інноваційних матеріалів для акумуляторів у Шварцгайде, а також дослідження 

щодо розробки акумуляторних матеріалів наступного покоління та вдосконалення процесу 

виробництва та переробки батарей здійснюється за фінансової допомоги Федерального 

міністерства економіки та енергетики на основі резолюції німецького Бундестагу та Міністерства 

економіки, праці та енергетики Бранденбурга в рамках IPCEI для акумуляторів (коди фінансування 

16BZF101A/B). 

Більш детальну інформацію про подію, виробництво в Шварцгайде та актуальні фото можна 

знайти тут. 

Щоб дізнатися більше про енергоматеріали BASF та прагнення компанії до електромобільності, 

відвідайте наш сайт: https://catalysts.basf.com/products-and-industries/battery-materials 

Ви зможете знайти відеоматеріали та додаткові фотоматеріали досліджень BASF у сфері 

енергоматеріалів на нашому ТВ-сервісі та Фотоархіві. 
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Про підрозділ «Каталізатори» концерну BASF 

Підрозділ «Каталізатори» в складі концерну BASF – це провідний світовий постачальник 

екологічних і технологічних каталізаторів. Спеціалісти підрозділу володіють винятковим досвідом 

у сфері розробки технологій, що дозволяють захистити повітря, виробляти різні види пального і 

забезпечувати ефективне виробництво широкого спектра хімічних речовин, пластику та інших 

продуктів, зокрема, сучасних акумуляторних матеріалів. Завдяки провідній науково-дослідній базі, 

пристрасті до інновацій та глибоким знанням про дорогоцінні й недорогоцінні метали, спеціалісти 

підрозділу «Каталізатори» розробляють унікальні рішення, які допомагають клієнтам в успішному 

розвитку бізнесу. З більш детальною інформацією про підрозділ «Каталізатори» можна 

ознайомитися на сайті: www.catalysts.basf.com 

Про концерн BASF  

У BASF ми створюємо хімію для сталого майбутнього. Ми поєднуємо економічний успіх із 

захистом довкілля та соціальною відповідальністю. Близько 117 000 співробітників BASF 

роблять свій внесок в успіх клієнтів концерну практично в кожному секторі та практично в 

кожній країні світу. Наш продуктовий портфель складається з 6 основних сегментів: хімікати, 

матеріали, промислові рішення, технології для обробки поверхонь, харчування та догляд, 

рішення для сільського господарства. У 2019 році обсяг продажів концерну становив 59 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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