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Як і ʺЗалізний шляхʺ, спеціальні поїзди, автобуси та безкоштовні квитки є 
складовими великої гумдопомоги охопленій війною країні• Сотні 
співробітників допомагають між іншим і на вокзалах  

(Берлін, березень 2022 р.)   Сотні тисяч жителів України вимушені залишити свою Батьківщину, 
втікаючи від війни. DB створює всі умови, щоб постраждалі безпечно дісталися Німеччини і щоб 
налагодити можливості транспортування товарів першої необхідності в Україну. З початком війни в 
історії Deutsche Bahn почалася наймасштабніша кампанія з надання гумдопомоги. Нижче перелічені 
найважливіші напрямки гумдопомоги:   

Безкоштовні квитки та спецпотяги: За допомогою квитка #helpukraine вже майже 200 000 
переселенців з України скористалися безкоштовним проїздом на поїздах та автобусах. 8 поїздів типу 
EC забезпечують для біженців сполучення між польськими містами та Берліном. Компанія DB Regio 
запустила спеціальні поїзди, які курсують від українського кордону в Польщі до Німеччини. Щоб 
розвантажити Берлін, курсують також прямі спеціальні поїзди до Ганновера в Нижній Саксонії. Також 
головний вокзал Котбуса задіяно в якості додаткового вузлового пункту, де здійснюються пересадки 
на автобуси і поїзди. Українська, англійська та німецька – мови, якими друкуються інформаційні 
матеріали в поїздах, публікуються прес-релізи та лунають оголошення на вокзалах і на телефонній 
гарячій лінії. 
 
ʺЗалізний шляхʺ в Україну: Уже впродовж близько двох тижнів гуманітарні вантажі транспортуються 
ціленаправлено в охоплені війною регіони. Контейнерні поїзди, завантажені продуктами харчування, 
ковдрами, аптечками, павербанками і теплим одягом, доставляють найнеобхідніші товари через 
Краків безпосередньо на термінали під Києвом. ʺЗалізним шляхом  ̋вже перевезено 10 000 тонн 
гуманітарної допомоги. На пункти збору при філіях DB Schenker в Німеччині великі, а також чисельні 
приватні благодійники доставляють свої пожертвування.  
 
Гнучкий автобусний парк: DB забезпечує швидке перевезення пасажирів на гнучких маршрутах 
завдяки своєму автобусному парку в Польщі та Німеччині. Перевізник DB Regio Bus за підтримки своїх 
партнерів з середнього бізнесу підготував близько 300 автобусів, які можуть швидко щодня 
перевозити до 13 000 пасажирів. Автобуси курсують між Варшавою і містами Німеччини, на території 
Німеччини, а також між Німеччиною та сусідніми європейськими країнами.  
 
Руки допомоги: Сотні співробітників DB підтримують кампанії з допомоги навіть в свій позаробочий 
час: диспетчеризація графіків руху, допомога новоприбулим пасажирам, координація незліченних 
волонтерів та соціальних організацій на вокзалах. Також і психологічна допомога є частиною цієї 
ініціативи. Усією діяльністю кампаній з допомоги управляє корпоративний кризовий підрозділ. 
Співробітникам DB, до яких прибули рідні з України, небюрократичним шляхом надається відпустка 
для догляду за сім'ями. За посередництва корпоративного соціального партнера DB, фундаці ї 
ʺStiftungsfamilie BSW & EWH ,̋ дочірні компанії концерну та їх співробітники також можуть надавати 
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допомогу. Соціальна фундація DB між іншим забезпечує роботу соціальних робітників та помічників 
для біженців. Біженці також можуть отримати прихисток в готелях та будинках для відпочинку, які 
знаходяться на балансі корпоративної фундації. 


