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MAP2030
Mondi Action Plan

Ми вживаємо заходів, щоб досягнути
наших амбітних цілей зі сталого розвитку



● Мета компанії Mondi полягає у виготовленні 
упаковки та паперу з дотриманням принципів 
свідомої екологічної раціональності.

● Шлях Mondi — це ідеологія, що об’єднує 
26 000 наших співробітників у всьому світі та 
пов’язує нашу стратегію й корпоративну 
культуру з нашим спільним розумінням мети.

● Останні 10 років наш підхід до екологічної 
раціональності базується на нашій успішній 
Моделі соціально відповідального 
розвитку, і ми дуже задоволені результатами.

● План Mondi Action Plan 2030 (MAP2030)
передбачає заходи, яких необхідно вживати 
впродовж наступних 10 років, щоб досягнути 
наших нових амбітних цілей зі сталого 
розвитку на 2030 рік.
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Усі наші дії відповідають принципам 
екологічної раціональності
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Основні положенняПредставляємо MAP2030 — наш план для зміни світу на краще

● Ми розробляли план MAP2030 
упродовж двох років, 
залучивши до цього процесу 
колег з усіх підрозділів нашої 
компанії.

● Ми вважаємо, що ми можемо 
досягти найкращих 
результатів, якщо зосередимо 
зусилля на рішеннях, 
заснованих на повторному 
використанні матеріалів, що 
розробляють наші дієві
співробітники з метою 
боротьби зі зміною клімату.

● Ми рішуче налаштовані на 
позитивні зміни, хоч і не маємо 
на разі всіх відповідей.



Наші три пріоритетні 
області для дій 
Зобов’язання й цілі
У відповідності до Цілей сталого розвитку ООН



Рішення, засновані на повторному використанні матеріалів

Новаторські рішення в сфері виробництва паперу та упаковки, які дозволяють 
використовувати матеріали повторно, а не викидати їх
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Зробити наші рішення в сфері виробництва 

паперу та упаковки придатними для 

повторного використання, утилізації або 

компостування

o До 2025 року 100% нашої продукції має бути придатною до 

повторного використання, утилізації або компостування.

Уникати відходів завдяки повторному 

використанню матеріалів

o У процесі виробництва не має бути відходів, що потрапляють 

на звалища.

Працювати з партнерами над припиненням 

використання неекологічної упаковки

o Наші зусилля із залучення партнерів та зацікавлених сторін 

мають приносити помітні результати кожного року.

Зобов’язання Цілі

У відповідності до Цілей сталого розвитку ООН

https://sdgs.un.org/goals


Дієві співробітники

Дієва та інклюзивна команда, яка змінює світ на краще
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Формувати навички, які сприяють 

перспективам тривалого працевлаштування

o Наші співробітники повинні мати змогу брати участь у програмах 

підвищення кваліфікації.

Забезпечити працівників змістовною 

роботою в різноманітному та інклюзивному 

середовищі

o Задоволеність за результатами опитування співробітників має становити 90%.

o Інклюзивність за результатами опитування співробітників має становити 90%.  

o На підприємствах Mondi має працювати щонайменше 30% жінок. 

Створити середовище, що сприяє балансу 

між роботою та особистим життям і в якому 

цінуються безпека, фізичне й психічне 

здоров’я

o Відсутність нещасних випадків зі смертельним кінцем і виробничих травм, 

що погіршують якість життя 

o Загальна кількість нещасних випадків має зменшитися на 15%.

o Допомога співробітникам у підтриманні балансу між роботою та особистим 

життям і в покращенні їхнього психологічного стану 

o Наші підприємства мають наголошувати на необхідності поліпшення 

фізичного й психологічного здоров’я та вживати відповідних заходів. 

Зобов’язання Цілі

У відповідності до Цілей сталого розвитку ООН

https://sdgs.un.org/goals


Боротьба зі зміною клімату

Протидія кліматичним змінам завдяки відповідальному використанню лісових ресурсів 
нашими підприємствами заради майбутнього планети
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Знизити викиди парникових газів у 

відповідності до науково обґрунтованих 

показників

o Викиди груп 1 і 2 мають бути знижені на 34% у розрахунку на тону готової 

продукції до 2025 року та на 72% до 2050 року відносно показників 2014 року.

o Викиди парникових газів групи 2 мають бути знижені на 39% у розрахунку на 

МВт-год до 2025 року та на 86% до 2050 року відносно показників 2014 року.

o Викиди групи 3 мають бути знижені у відповідності до науково обґрунтованих 

показників до 2025 року.

Не допускати знищення лісів заради 

отримання сировини, використовувати 

матеріали зі здорових лісів, що швидко 

відновлюються

o Усі наші лісові угіддя повинні і надалі мати сертифікацію FSC®. 

o До 2025 року 100% нашого деревного волокна має бути отримано з 

відповідальних джерел, 75% із нього повинно мати сертифікати FSC®/PEFC™, 

а решта — належати до контрольованої деревини.

o Упровадження провідних заходів лісового господарства для забезпечення 

продуктивних і здорових лісів, що здатні швидко відновлюватися

Зберігати біологічне різноманіття й водні 

ресурси в нашій діяльності та поза її межами

o До 2025 року необхідно провести оцінювання ефективності використання 

водних ресурсів на наших заводах і в лісових господарствах, а до 

2030 року мають бути вжиті відповідні заходи за їхніми результатами.

o До 2025 року потрібно провести аналіз біологічного різноманіття на наших 

заводах і в лісових господарствах та скласти плани дій за необхідності.

Зобов’язання Цілі

У відповідності до Цілей сталого розвитку ООН

https://sdgs.un.org/goals


Відповідальна
комерційна діяльність
Зобов’язання й цілі



Ділова етика й керівництво
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Удосконалити порядок навчання й перевірок 

зі сталого розвитку для уникнення випадків 

невідповідності

o У 2021 році має бути запроваджено стандарт із керівництва.

o До 2022 року необхідно підготувати аудиторів.

Провести перевірки відповідності на всіх 
наших заводах до 2025 року та на всіх наших 
підприємствах із переробки до 2030 року

o До 2025 року необхідно провести перевірки відповідності на всіх заводах.

o До 2030 року необхідно провести такі перевірки на всіх об’єктах із переробки.

o Завдяки аналізу системи керівництва до 2022 року мають покращитися 

показники перевірки (після цього — забезпечення тривалого процесу).

Розробити до 2021 року критерії оцінювання 

сталого розвитку, які застосовуватимуться 

до 100% наших капітальних вкладень 

розміром понад 500 000 євро з 2022 року

o Необхідно визначити відповідні показники (наприклад, викиди парникових 

газів, відходи, що потрапляють на звалища, вода).

o Відповідні процеси потрібно враховувати під час прийняття інвестиційних 

рішень.

Зобов’язання Цілі

Проводити навчання співробітників із 

відповідних аспектів сталого розвитку

o Потреби в навчанні мають бути визначені до 2022 року.

o Відповідні навчальні програми мають бути розроблені й впроваджені в 

межах безперервного процесу.

У відповідності до Цілей сталого розвитку ООН

https://sdgs.un.org/goals


Права людини
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Зміцнювати системи керування, щоб уникати 

порушень прав людини й усувати негативні 

наслідки таких порушень

o До кінця 2021 року необхідно розробити методологію та рекомендації для 

попереднього обстеження й оцінювання ризиків за підтримки Датського 

інституту прав людини (DIHR).

o До 2025 року на всіх підприємствах мають бути проведені попередні 

обстеження й оцінювання ризиків із прав людини, а також розроблені 

плани дій для усунення знайдених недоліків.

o До 2030 року на всіх підприємствах мають бути вирішені всі проблеми з 

правами людини (аналіз, недопущення повторень у майбутньому, 

усунення негативних наслідків).

Зобов’язання Цілі

У відповідності до Цілей сталого розвитку ООН

https://sdgs.un.org/goals


Спільноти
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Щороку вкладати щонайменше 1% прибутку 

до сплати податків у соціальні проєкти, 

віддаючи перевагу освіті в галузі точних 

наук, захисту довкілля, підтримці 

підприємств і створенню робочих місць 

o Група компаній Mondi має щороку витрачати певну частину прибутку до 

сплати податків на зазначені стратегічні проєкти (цільовий показник: 

понад 1% прибутку Групи).

Зобов’язання Ціль

У відповідності до Цілей сталого розвитку ООН

https://sdgs.un.org/goals


Матеріальне забезпечення
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Усунути ризики й збільшити прозорість 

наших ланцюгів поставок завдяки 

застосуванню процесу відповідальної 

закупівлі

o Кожного року ми будемо зменшувати коефіцієнт ризику, пов’язаного з 

постачальниками.

Зобов’язання Цілі

Коефіцієнт ризику = 
Загальна кількість постачальників із великим ступенем ризику

Загальна кількість перевірених постачальників

Забезпечити постачання всього деревного 

волокна (круглих лісоматеріалів, тріски й 

товарної целюлози) з надійних джерел 

o 100% деревного волокна і надалі має відповідати стандартам (мати 

сертифікацію FSC чи PEFC або належати до контрольованої деревини).

o 100% волокна з країн із високим ступенем ризику і надалі повинно мати 

сертифікати FSC, за винятком країн, де Mondi має місцеві підприємства 

та з якими має досвід роботи (наприклад, Росія, Болгарія).

o 100% товарної целюлози повинно мати сертифікати PEFC або FSC.

o 100% наших паперово-целюлозних заводів повинно мати сертифікати 

PEFC або FSC для ланцюгів поставок.

o Ми продовжимо співпрацювати із сертифікаційними органами для 

забезпечення надійності сертифікації та систем контрольованої деревини.

У відповідності до Цілей сталого розвитку ООН

https://sdgs.un.org/goals


Вплив на довкілля
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Ми продовжимо працювати над 

покращенням екологічних показників наших 

підприємств, щоб зменшувати вплив на 

довкілля.

o Кількість відходів, що потрапляє на звалища, має зменшитися на 25% до 

2025 року в порівнянні з показниками 2020 року.

o Усі наші підприємства мають бути сертифіковані за прийнятними в усьому 

світі екологічними стандартами, еквівалентними ISO 14001, до 2025 року.

o Викиди оксидів азоту з наших паперово-целюлозних заводів мають 

зменшитися на 5% до 2025 року в порівнянні з показниками 2020 року.

o Викиди рідких промислових відходів у довкілля (у розрахунку на хімічну 

потребу в кисні) мають зменшитися на 5% до 2025 року в порівнянні       з 

показниками 2020 року.

o Споживання води на наших паперово-целюлозних заводах, розташованих 

у районах із нестачею води, має зменшитися на 5% до 2025 року в 

порівнянні з показниками 2020 року.

Зобов’язання Цілі

У відповідності до Цілей сталого розвитку ООН

https://sdgs.un.org/goals
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