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98%
На кінець 2014 року 
98% наших продуктів 
для дітей відповідають 
усім критеріям Дієтич-
ної фундації Nestlé(1)

73
країни та 7,6 мільйонів ді-
тей беруть участь у Гло-
бальній програмі «Здо-
рові діти»

Топ 3 
Ми ввійшли в трійку 
глобальних виробників 
харчування та напоїв 
за індексом «Доступ до 
харчування»

73%
Ми провели аудит 
8700 із 10 000 прямих 
постачальників та за-
фіксували 73% повної 
відповідності Кодексу 
постачальника Nestlè

FTSE4Good
Ми залишаємося єдиним 
виробником дитячого 
харчування з унікаль-
ною формулою, якого 
включено до індексу 
соціально відповідаль-
ного інвестування FTSE, 
що розраховується на 
основі нашої діяльнос-
ті в сфері прав людини, 
трудових прав, відпо-
відального маркетингу 
замінників грудного мо-
лока тощо

38%
Обсяг пріоритетних ка-
тегорій сировини, які 
можливо відстежити до 
первинного джерела

Лідер
Ми були визнані номером 
один за системою по-
казників Oxfam «Що при-
ховується за брендами». 
Дослідження вивчало 
й оцінювало зусилля 10 
виробників напоїв і хар-
чових продуктів у сфері 
покращення безпеки хар-
чового виробництва

52%
Скидання стічних вод на 
тонну продукту скороти-
лось на 52% з 2005 року

72
заводи протягом 2014 
року досягли нульового 
рівня відходів, що підля-
гають захороненню

12 458
фермерів поінформо-
вані з питань дитячої 
праці в 2014 році

11 832
Ініціатива «Nestlé зара-
ди молоді» допомогла 
11 832 молодим людям 
в Європі знайти роботу 
або пройти практику в 
2014 році

26%
Споживання енергії 
на тонну продукції 
скорочено на 26%, по-
чинаючи з 2005 року
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100% наших продуктів для дітей,
які виробляються в Україні, відповідають кри-
теріям Дієтичної фундації Nestlé

У фокусі здорове харчування
Ми допомагаємо дітям України навчитися 
правильному харчуванню за допомогою 
загальнонаціональної освітньої програми 
«Абетка харчування»
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Наші рецепти від Торчин на каналі YouTube до 2018 року надавати додат-
кову інформацію про продукт 
на упаковці за допомогою ко-
дів для смартфонів (QR)
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Наше зобов’язання

Какао план Nestlé

Більш ніж 4,5 млн фермерів у віддалених 
сільських регіонах вирощують какао боби –
найбільш важливий інгредієнт шоколаду. За 
останні 20 років споживання шоколаду у 
світі подвоїлося, але перед глобальним по-
стачанням какао стоять різноманітні еконо-
мічні, екологічні та соціальні виклики.

Какао план Nestlé зорієнтований на покра-
щення життя фермерів та якість їхніх уро-
жаїв. Це холістичне рішення, що підкреслює 
дохідність і продуктивність ферми, вдоско-
налення соціальних умов громад, що виро-
щують боби, а також постачання високоякіс-
ного стійкого какао. Ми були першими, хто 
об’єднав свої зусилля з Асоціацією справед-
ливої праці для викорінення дитячої праці. 

У березні 2015 року в Україні продавати-
меться продукт KitKat із використанням 
какао, придбаного в рамках програми 
«Nestlé Какао план».
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Водні ресурси, м3

реальні
показники 
2012 року

реальні
показники
2013 року

мета
2014 року

–4%

реальні
показники
2014 року

ТОВ «Техноком»
ТМ «Мівіна» 2,22 2,34 2,25 2,28

Львівська кондитерська 
фабрика «Світоч» 2,98 2,60 2,50 2,12

Фабрика з виробництва 
холодних соусів «Волинь-

холдінг» ТМ «Торчин»
1,99 2,20 2,11 2,19

2,23 2,31 2,25 2,19

Утилізація відходів

реальні
показники 
2012 року

реальні
показники
2013 року

мета
2014 року

–5%

реальні
показники
2014 року

ТОВ «Техноком»
ТМ «Мівіна» 378 399 380 372

Львівська кондитерська 
фабрика «Світоч» 255 252 240 244

Фабрика з виробництва 
холодних соусів «Волинь-

холдінг» ТМ «Торчин»
2905 2169 2060 2056

3538 2820 680 2672

Викиди парникових газів, CO
2

реальні
показники 
2012 року

реальні
показники
2013 року

мета
2014 року

–3,5%

реальні
показники
2014 року

ТОВ «Техноком»
ТМ «Мівіна» 13 188 13 462 12 990 12 452

Львівська кондитерська 
фабрика «Світоч» 10 568 9860 9515 9552

Фабрика з виробництва 
холодних соусів «Волинь-

холдінг» ТМ «Торчин»
3072 3244 3135 2693

26 828 26 566 25 640 24 697
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Енергоресурси, ГДж

реальні
показники 
2012 року

реальні
показники
2013 року

мета
2014 року

–3%

реальні
показники
2014 року

ТОВ «Техноком»
ТМ «Мівіна» 4,77 4,90 4,75 4,48

Львівська кондитерська 
фабрика «Світоч» 4,66 4,25 4,13 3,76

Фабрика з виробництва 
холодних соусів «Волинь-

холдінг» ТМ «Торчин»
0,48 0,51 0,50 0,50

2,39 2,41 2,34 2,31
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