
 

 

 

 

 

 

 

ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» 

51 км Санкт Петербурзького шосе 
смт В.Димерка, Броварський р-н 

Київська область, Україна 

07442 
 

р/р 26009200027019 
в ПАТ Сітібанк, МФО 300584 

тел. + 38 (044) 490 07 07 

факс. + 38 (044) 490 07 01 

 

Coca-Cola Beverages Ukraine 

51 km of St Petersburg Highway 
village V.Dymerka, Brovary district  

Kiev Region, Ukraine 
07442 

 

T + 38 (044) 490 07 07 
F + 38 (044) 490 07 01 

Політика щодо зміни клімату 

Компанія Кока-Кола Хеленік намагається зменшити свій вплив на зміну клімату і вести свою діяльність 
відповідально. Ми переконані, що галузь відіграє провідну роль у пошуку стійких рішень щодо 
вирішення сучасних викликів пов’язаних зі зміною клімату.  

Прямі викиди парникових газів у результаті діяльності компанії Кока-Кола Хеленік пов’язані, 
головним чином, зі споживанням енергії на виробництві та роботою транспорту. Непрямі викиди – з 
використанням сировини (інгредієнтів та упаковки) і холодильного обладнання. 

У відповідності з нашою політикою щодо захисту навколишнього середовища, ми: 

• Зменшуємо енергокористування у нашій діяльності. 

• Впроваджуємо технології з альтернативної або відновлюваної енергетики, яка забезпечить наші 
потужності екологічно безпечною енергією. Взаємодіємо із зацікавленими сторонами з метою 
боротьби зі зміною клімату. Працюємо з постачальниками, щоб зменшити викиди вуглецю та 
вуглицевий слід. 

• Встановлюємо цілі зі зниження викидів вуглецю у мережі забезпечення збуту. 

• Звітуємо про наші викиди парникових газів, цілі, результати та діяльність відкрито  та у відповідності 
до Протоколу про парникові гази. 

Я, як виконавчий директор, підтримую цю Політику щодо зміни клімату, складену і підписану 
Комітетом Ради Директорів з корпоративної соціальної відповідальності. Відповідальність за успішне 
впровадження цієї програми покладається на кожного співробітника компанії Кока-Кола Хеленік на 
кожному рівні діяльності організації. 

 

Дімітріс Лоїс 

Виконавчий директор 
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