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Команда Санофі пробігла 500 кілометрів, щоб висадити
500 нових дерев біля українських лікарень
Київ – 7 жовтня 2019 року – Бігова команда Санофі в Україні, до складу якої
входять співробітники компанії та їхні діти, пробігла 500 км в рамках спортивного
заходу Wizz Air Kyiv City Marathon під гаслом: «Дерево – за кожен кілометр». За
результатами цієї спортивно-екологічної ініціативи протягом жовтня-листопада
цього року Санофі висадить 500 молодих дерев біля українських лікарень.
Співробітники Санофі в Україні уже декілька років поспіль активно реалізовують
цей, а також інші екопроєкти, відповідаючи на глобальні екологічні виклики. Так,
цього року команда Санофі вже вдруге взяла участь у марафоні із зобов’язанням
посадити дерево за кожен кілометр, який пробігли співробітники. Минулого року
400 дерев були висаджені у 10 містах України.
«Санофі всебічно підтримує ідеї та пропозиції своїх співробітників щодо
реалізації соціальних та екологічних ініціатив. Адже наша мета полягає в
тому, щоб не обмежуватися лише наданням якісних медичних рішень для
пацієнтів, а й покращувати умови, де вони отримують лікування,
зменшувати наш екологічний слід та своїми діями зміцнювати
екокультуру», – зазначив директор компанії Гієм Граньє. «Я дуже радий,
що цього року до ініціативи долучилося ще більше колег, які подолають
більше кілометрів, а отже – посадять більше дерев». – додав він.
Зелені насадження очищують повітря від вуглекислого газу і, зважаючи на темпи
забруднення ним повітря, кількість парків та лісів потрібно постійно збільшувати.
Проте, згідно з інформацією Світового банку, частка нелегальної вирубки лісів
складає 30%, й кожного року у всьому світі нелегально зрізається дерев на суму 23
млрд доларів. Для України ця проблема є надзвичайно гострою, адже за останні 25
років кількість вирубаного лісу в Україні зросла на 75%1.
Стереотипно українські міста вважають зеленими, але це далеко не так. У містах
України зелені насадження складають близько 38% міських територій, але
доступними для жителів є лише 13,4% зелених територій. Тобто на одного
мешканця в середньому припадає біля 16 м² зелених насаджень. За міжнародними
нормами цей показник має бути не меншим за 20 м².
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Окрім ініціативи з висадки дерев, Санофі запровадила «зелений» офіс з метою
відповідального споживання ресурсів, а для зменшення вуглецевого сліду,
компанія реалізовує програму екологічного водіння серед співробітників й вже
досягла значного скорочення споживання палива, а відповідно – і токсичних
викидів СО2.

Про Санофі
Зобов’язання Санофі – надавати підтримку людям, які мають проблеми зі здоров’ям. Ми є
глобальною біофармацевтичною компанією, для якої здоров’я людей – ключовий пріоритет. Ми
запобігаємо хворобам за допомогою вакцин, пропонуємо інноваційні рішення для боротьби з
болем та полегшення страждань. Ми завжди поруч з пацієнтами, які мають рідкісні захворювання,
та з мільйонами тих, хто живе з хронічними недугами.
Завдяки зусиллям 100 000 співробітників у 100 країнах Санофі перетворює наукові інновації на
терапевтичні рішення в усьому світі.
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About Sanofi
Sanofi is dedicated to supporting people through their health challenges. We are a global
biopharmaceutical company focused on human health. We prevent illness with vaccines, provide
innovative treatments to fight pain and ease suffering. We stand by the few who suffer from rare

