
 

 

RB Ukraine (Reckitt Benckiser Household & Healthcare Ukraine) 

Donations: RB donated USD 1.26 million for humanitarian aid to Ukraine. 

Support: "Many of you are also asking about Russia. Our first priority is the duty of care we have to our 

1300 colleagues and their families. We are also meeting the needs of ordinary Russians who rely on our 

basic hygiene and health products for their everyday needs. We have taken action and will continue to do 

so. We have stopped all advertising, promotion and sponsorships in Russia. Last week, we also froze any 

capital investments in the country. Conditions remain volatile and unpredictable. We are staying very close 

to our teams as we assess our response every day. We will adapt as circumstances evolve and will continue 

to keep you informed." 

"From the start, our primary concern has been the safety and security of our people. As you know, our 

operations in Ukraine are suspended. We are focused on providing urgent support for our 366 colleagues 

and their families. Our team has shown remarkable leadership in unimaginable circumstances. We are 

doing everything we can to support our colleagues at this very difficult time. For example, we are organizing 

temporary accommodation, financial assistance, and essential supplies for those who are displaced and 

seeking shelter. Our teams in neighboring countries are stepping up in a big way. Hundreds of colleagues 

have organized to help those fleeing war. A Reckitt team in Poland volunteers  to collect and hand out day-

to-day necessities to refugees as they cross the border, everything from blankets and clothes to toys. These 

are just some examples of ordinary people doing heroic things. As you would expect, we have donated 

hygiene products and pain medication made by Reckitt. We are also working with the British Red Cross to 

help them provide essential shelter and address medical, food and sanitation needs." 

Пожертви: RB пожертвували 1.26 мільйона доларів на гуманітарну допомогу Україні. 

Підтримка: «Багато з вас також запитують про Росію. Нашим першочерговим завданням є турбота 

про наших 1300 колег та їхні сім`ї. Ми також задовольняємо потреби простих росіян, які 

покладаються на наші основні засоби гігієни та здоров’я для своїх щоденних потреб. Ми вжили 

заходів і будемо робити це надалі. Ми припинили всю рекламу, просування та спонсорство в Росії. 

Минулого тижня ми також заморозили будь-які капітальні інвестиції в країні. Умови залишаються 

нестабільними та непередбачуваними. Ми залишаємося дуже близькими до наших команд, коли ми 

щодня оцінюємо нашу реакцію. Ми будемо адаптуватися відповідно до обставин, а також 

триматимемо вас в курсі». 

«З самого початку нашою першочерговою турботою була безпека наших людей. Як ви знаєте, наша 

діяльність в Україні призупинена. Ми зосереджені на тому, щоб надати невідкладну підтримку нашим 

366 колегам та їхнім родинам. Наша команда показала чудове лідерство у неймовірних обставинах. 

Ми робимо все можливе, щоб підтримати наших колег у цей дуже важкий час. Наприклад, ми 

організовуємо тимчасове житло, фінансову допомогу та предмети першої необхідності для тих, хто 

переміщений та шукає притулок. Наші команди в сусідніх країнах значно активізуються. Сотні колег 

організувалися, щоб допомогти тим, хто тікає від війни. Команда Reckitt у Польщі займається 

волонтерством, збирає та роздає біженцям предмети першої необхідності, коли вони перетинають 



 
кордон, усе – від ковдр та одягу до іграшок. Це лише деякі приклади героїчних вчинків звичайних 

людей. Як і слід було очікувати, ми подарували засоби гігієни та знеболюючі препарати. Reckitt також 

співпрацює з Британським Червоним Хрестом, щоб допомогти їм забезпечити необхідний притулок і 

задовольнити медичні, харчові та санітарні потреби. " 

 


