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Зобов'язання щодо впровадження міжнародного стандарту  

щодо раціонального використання водних ресурсів - AWS (Alliance for Water Stewardship Standard) 

Ми, Іноземне Підприємство „Кока-Кола 
Беверіджиз Україна Лімітед”, зобов'язуємося: 

- підтримувати та реалізовувати Політику щодо 
управління водними ресурсами, що є частиною 
Політики в галузі якості, охорони навколишнього 
середовища, безпеки харчових продуктів, охорони 
праці та здоров`я, промислової та технічної 
безпеки та безпеки автотранспорту ІП „Кока-Кола 
Беверіджиз Україна Лімітед”; 

- сумлінно і раціонально використовувати водні 
ресурси, споживати їх зі збереженням стійкого 
водного балансу і підтриманням належного стану 
їх якості; 

- вживати необхідні дії по збереженню та 
забезпеченню належного стану водних ресурсів на 
особливо охоронюваних природних територіях або 
для особливо важливих природних об'єктів, якщо 
такі будуть виявлені в точках водозбору чи 
водовідведення; 

- поважати право своїх працівників на доступ до 

чистої питної води і належні санітарні та гігієнічні 

умови праці (Water, Sanitation and Hygiene - 

WASH); 

- відповідати всім застосовним законодавчим і 

корпоративним вимогам в галузі використання 

водних ресурсів, а також поважати і враховувати 

існуючі національні та міжнародні договори з цього 

питання; 

- виділяти ресурси для впровадження вимог 
стандарту AWS (Alliance for Water Stewardship 
Standard), для раціонального управління водними 
ресурсами;  

- прагнути залучати зацікавлені сторони до 

раціонального використання водних ресурсів, 

застосовуючи принципи відкритого спілкування і 

обміну інформацією;  

- у разі необхідності та за запитом, надавати всім 

зацікавленим сторонам інформацію про 

використання водних ресурсів. А також 

висвітлювати зусилля щодо впровадження 

стандарту AWS в щорічному корпоративному звіті, 

в тому числі - про прогрес впровадження та 

 We, Coca-Cola Beverages Ukraine Limited, 
foreign enterprise, undertake: 

- To support and implement the Water Resources 
Management Policy, which is part of the Policy in the 
field of quality, environmental protection, food safety, 
occupational health and safety, industrial and 
technical safety and vehicle safety of Coca-Cola 
Beverages Ukraine Limited, foreign enterprise; 

 
- To use water resources honestly and rationally, 

consume them while preserving a stable water 
balance and maintaining the proper state of their 
quality; 

- To take the necessary actions to preserve and 
ensure the proper state of water resources in 
specially protected natural areas or for particularly 
important natural objects, if such are found at the 
collection or drainage points; 

 
- To respect the right of our employees to have 

access to clean drinking water and appropriate 

sanitary and hygienic working conditions (Water, 

Sanitation and Hygiene - WASH); 

- To meet all applicable legal and corporate 

requirements in the field of water resources, as well 

as respect and take into account existing national 

and international agreements in this regard; 

 

- To allocate resources for the implementation of 
the AWS standard (Alliance for Water Stewardship 
Standard) requirements, for the rational 
management of water resources;  

- To seek to involve stakeholders in the rational 

use of water resources, applying the principles of 

open communication and information exchange;  

 

- If necessary and upon request, to provide all 

stakeholders with information on the use of water 

resources. And to highlight the efforts to implement 

the AWS standard in the annual corporate report, 

including the progress in the implementation and 
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функціонування стандарту щодо раціонального 

використання водних ресурсів AWS.  

На підприємстві створена Група по управлінню 

водними ресурсами, яка відповідає за захист та 

збереження водних ресурсів. У разі необхідності, 

склад групи, ролі, відповідальність та 

підпорядкованість даної групи може бути надана за 

запитом. 

Підприємство буде продовжувати прагнути 

постійного вдосконалення процесу управління 

водними ресурсами у всіх сферах своєї діяльності, 

а також вживати необхідних зусиль для успішного 

впровадження міжнародного стандарту щодо 

раціонального використання водних ресурсів - 

AWS (Alliance for Water Stewardship Standard, 

http://www.allianceforwaterstewardship.org). 

В свою чергу, всіх зацікавлених сторін просимо 

надавати будь-яку інформацію, що може 

допомогти вдосконалити процес управління 

водними ресурсами, попередити чи зменшити 

наслідки надзвичайних ситуацій, що пов’язані з 

якістю водних ресурсів чи збереження стійкого 

водного балансу. 

 

operation of the AWS standard with regard to the 

rational use of water resources.  

The company has established the Water 

Resources Management Group, which is 

responsible for the protection and conservation of 

water resources. If necessary, the composition of the 

group, roles, responsibilities and subordination of 

this group can be provided upon request. 

The company will continue to strive for continuous 

improvement of the water management process in 

all areas of its activities, as well as make the 

necessary efforts to successfully implement the 

international standard for water management - AWS 

(Alliance for Water Stewardship Standard, 

http://www.allianceforwaterstewardship.org). 

 

In turn, we ask all stakeholders to provide any 

information that can help improving the water 

resources management process, preventing or 

reducing the consequences of emergencies related 

to water resources quality or preserving a 

sustainable water balance. 

 

 

           Затверджено: 

Генеральний директор  
ІП „Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед” 

Спанудіс Константінос 
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