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ВСТУП ТА ПРИЗНАЧЕННЯ 

Питання екологічної безпеки для Carlsberg Group та її бізнесу, як для 

глобальної компанії по виробництву пива та інших напоїв, є 

надзвичайно важливим. Більшість наших сировинних матеріалів і 

інгредієнтів мають природне походження, і подальший успіх нашого 

бізнесу напряму пов’язаний з станом навколишнього середовища. В 

зв’язку з цим ми в постійному пошуку способів зниження нашого 

впливу на навколишнє середовища і на спілки, в яких ми працюємо. 

 

Carlsberg Group усвідомлює важливу роль, які вона відіграє в розумінні, 

захисті і покращенні наданими екосистемами послуг. В зв’язку з цим, 

ми постійно намагаємось оптимізувати використання природних 

ресурсів, розглядати нашу продукцію і діяльність з точки зору їх 

життєвого циклу, а також розробляти і використовувати екологічно 

чисті продукти, матеріали і технології, таким чином, щоб це сприяло 

довготривалому сталому розвитку.  

 

Наші зусилля напряму пов’язані з нашою діяльністю протягом 

створення цінностей – починаючи з вибору джерел постачання 

матеріалів, далі переходячи через процеси упаковки, виробництва, 

дистрибуції, продаж і маркетингу і закінчуючи використанням нашої 

продукції. 

 

Ціль політики в сфері охорони навколишнього середовища, полягає в 

попередженні і контролі потенційних ризиків для навколишнього 

середовища.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 
 

Дана політика застосовується на глобальному рівні в відношенні 

керівництва, співробітників та осіб, працюючих на підставі договорів 

цивільно-правового характеру, всіх компаній, що входять в Carlsberg 

Group. Політика також застосовується по відношенню до відвідувачів і 

ситуацій, в яких співробітники Групи або агенти працюють на зовнішніх 

об’єктах 
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ВИМОГИ 

1. ОБОВ’ЯЗКИ  

 

1.1. Неперервно удосконалювати екологічні стандарти.  

 

1.2. Здійснювати взаємодію і роботу у відповідності до стратегії компа-

нії і пов’язаними з нею цілями.  

 

1.3. Постійно працювати над зниженням ризиків з ціллю досягнення 

нульової кількості аварійних ситуацій з екологічними наслідками.  

 

1.4. Розвивати і підтримувати сертифіковану систему екологічного ме-

неджменту. 

2. СЕРТИФІКАЦІЯ ISO ТА ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ 

(ІСУ) 

 

2.1. Управління поставками і виробництвом в межах Carlsberg Group, 

повинно бути сертифіковано у відповідності до стандарту ISO 14001, 

який включає логістику.  

 

2.2. На дочірніх підприємствах з контролюючою участю Carlsberg Group 

в рамках ланцюжка поставок в Західній Європі впроваджена муль-

тісайтова сертифікація ISO 14001. 

3. ЕНЕРГІЯ ТА ВИКИДИ 

 

3.1. Максимально ефективно використовувати всі джерела енергії і ско-

ротити викиди парникових газів, а також скоротити емісію шумів/запа-

хів/подразнюючих факторів.  

 

3.2. Carlsberg Group регулярно розглядає можливості впровадження 

відновлювальних джерел енергії в нашу діяльність з метою скорочення 

викидів СО2. 

4. ВОДА ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ 

 

4.1. Carlsberg Group прагне до раціонального використання води, на те-

риторіях, де провадить свою діяльність. 

 

4.2.  Carlsberg Group регулярно проводить оцінку ступеня дефіциту 

води у всіх проявах і застосовує відповідні дії для гарантування довго-

строкової забезпеченості водою. 

 

4.3. Carlsberg Group гарантує, що стічні води від її діяльності, оброблю-

ються у відповідності до законодавчих вимог.  

 

4.4. Обробка здійснюється або на станціях очистки стічних вод безпо-

середньо на місцях, або на муніципальних/промислових станціях очис-

тки стічних вод за межами виробничих площадок. 

5. ВІДХОДИ ТА ПОБІЧНІ ПРОДУКТИ 

 

5.1. Carlsberg Group працює над скороченням/мінімізацією утворення 

відходів з метою економії ресурсів та запобігання забруднення ґрунтів, 

води та повітря.  

 

5.2. Намагається використовувати супутні продукти пивоварної про-

мисловості в якості кормових матеріалів, відновних джерел енергії та ін. 

 

5.3. Слід уникати любих форм неконтрольованого захоронення відхо-

дів або неорганізованого поводження з відходами на місцях та за ме-

жами виробничих площадок. 
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6. ПАКУВАННЯ 

 

6.1. Carlsberg Group постійно працює з партнерами над скороченням 

використання пакувальних матеріалів та стимуляцією їх використову-

вати повторно або переробляти для мінімізації впливу на навколишнє 

середовище.  

6.2. Перед введенням на ринок нових типів упаковки вони повинні 

пройти оцінку життєвого циклу (LCA) або подібну екологічну оцінку  

 

6.3. . Carlsberg Group приймає активну участь в створенні та удоскона-

ленні екологічно чистих систем пакувальних матеріалів для напоїв. 

7. ІНВЕСТИЦІЇ ТА ЗАКУПКИ 

 

7.1. Група Carlsberg віддає перевагу екологічним аспектам інвестицій та 

закупівель при плануванні, оцінці та реалізації заходів зі значним еко-

логічним впливом в усіх сферах, що охоплюються цією політикою.  

 

7.2. Група Carlsberg віддає перевагу придбанню енергоефективного об-

ладнання та вдосконаленого дизайну для енергетичних / екологічних 

показників.  

8. УЧАСНИКИ 

 

8.1. Carlsberg Group веде постійний діалог з зацікавленими сторонами 

по екологічних питаннях, погоджує свій підхід як з внутрішніми, так і 

зовнішніми сторонами щодо оцінки суттєвості. 
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РОЛІ ТА ОБОВ'ЯЗКИ 

 

  

Орган / функція / особи Ролі та обов'язки 

Виконавчий комітет (ExCom ) 
Відповідальний за затвердження політики. 

Виконавчий Віце-президент Supply Chain 

Carlsberg EVP Carlsberg Supply Chain (CSC) 

Володіє, підтримує і забезпечує реалізацію політики. 

Департамент Групи з захисту 

навколишнього середовища, охорони 

здоров’я та безпеки  

 

Власник політики та несе повну відповідальність перед Виконавчим Комітетом (ExCom) щодо пи-

тань захисту навколишнього середовища в Carlsberg Group, а також стежить за належним виявлен-

ням і комунікацією на адресу Виконавчого Комітету, у міру необхідності, суттєвих екологічних ри-

зиків в Групі. Несе повну відповідальність на рівні Групи за розробку Програми з охорони праці, 

навколишнього середовища та безпеки, системи управління цією програмою і результати її реаліза-

ції, розробку програми енергозбереження, результати її реалізації, цілі, керівництво і напрямки. 

Департамент сталого розвитку Групи  

 

Консультує власників цієї Політики щодо її змісту та забезпечує належне і коректне інформування 

зовнішніх зацікавлених сторін про заходи, що впроваджуються для реалізації цієї Політики. 

 

Відповідні віце-президенти Групи/ 

керівники локальних компаній/ керівники 

регіонального та локального рівня 

 

Несуть відповідальність за реалізацію і дотримання цієї Політики і пов'язаних з нею стандартів, а 

також за ознайомлення всіх відповідних співробітників з Політикою і її вимогами. Відповідають за 

проведення відповідної оцінки ризиків для своїх підрозділів. 

 

Директори з виробництва/ директора з 

логістики та клієнтського сервісу  

 

Несуть повну відповідальність і підзвітність за реалізацію Політики в рамках ланцюжка поставок в 

своїх відповідних областях (у своїй зоні відповідальності). 

 

Менеджери/ директора 
Подають особистий приклад і забезпечують належне розуміння Політики в рамках своїх відповід-
них груп. 

 

Керівництво, працівники та контрактні пра-
цівники всіх компаній, що входять до  

Carlsberg Group, а також відвідувачі 

Відповідальний за дотримання цієї політики та зобов’язані звітувати про будь-які надзвичайні події 
та нестандартні ситуації. 
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ГЛОСАРІЙ 

ОПНСБ 

Охорона праці, навколишнього середовища та безпеки 

 

ІСУ 

Інтегрована система управління 

ВІДХИЛЕННЯ 

Виключень з даної Політики не передбачено, крім випадків виникнення 

надзвичайних ситуацій або у випадку, коли очевидна неможливість 

застосування даної Політики. Всі запити про відхилення від Політики 

повинні бути направленні в письмовому вигляді відповідальному за 

дану Політику. Відповідальний  за Політику, зобов’язаний оцінити та 

прийняти відповідні рішення по кожному запиту індивідуально. 

Виключення повинні бути належним чином зареєстровані та 

задокументовані. 

 

У випадках наявності розбіжностей між діючою Політикою та 

національним законодавством або іншими стандартами, що 

використовуються, слід застосувати більш жорсткі вимоги. Розбіжності 

між положеннями діючої Політики або іншими стандартами, що 

застосовуються, повинні бути проаналізовані в Головному офісі 

Carlsberg Group  за участю компаній Групи. Компанії, які недавно 

приєднались до Carlsberg Group, можуть бути звільнені від вимог 

положень діючої Політики на час інтеграційного періоду. 

ПЕРЕГЛЯД ПОЛІТИКИ 

Діюча Політика повинна переглядатися і при необхідності 

доопрацьовуватись раз в два роки. Зміни в Політику можуть бути 

внесені в будь який час за погодженням Виконавчого комітету 

(ExCom). У випадку будь яких розбіжностей між текстом діючої 

Політики на англійській мові і їх перекладом, текст на англійській мові 

буде мати перевагу.  

ПОВ’ЯЗАНІ ПОЛІТИКИ І 
КЕРІВНИЦТВА 

 Стандарт Carlsberg з ОПНСБ  - Наш основний стандарт для ОПНСБ в 

Carlsberg Group - це SHAPE (Safety, Health and Environment Assessment 

Program Excellence) - Програма по досягненню високих показників в 

області охорони праці, навколишнього середовища та промислової 

безпеки. 

 Кодекс поведінки постачальників і ліцензіатів  

 Операційне керівництво Carlsberg з енергоменеджменту (COM Utility) 

 Керівні принципи в галузі охорони праці, навколишнього середовища 

та промислової безпеки (ОПНСБ) (EHS Guiding Principles) 

 Політика щодо забезпечення охорони праці  

 Стандарти щодо запобігання втрати майна (всього 21) 

 Керівництво по страхуванню  

 Політика в області антикризового управління 

 Додаток 1 до Політики застосування торгових санкцій - Перелік країн  

 Інформація про застосування торгових санкцій та лист з результа-

тами перевірки  

 

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
Для більш детальної інформації зверніться, будь-ласка, до 

Департаменту Групи з захисту навколишнього середовища, охорони 

здоров’я та безпеки.
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