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Перше півріччя



Місія компанії Данон – «Нести здоров’я через здорові 
харчові продукти якомога більшій кількості людей»

Як ніколи раніше, місія слугує провідником у всіх справах, що робить команда Данон в Україні 
з перших днів війни, в ці непевні часи постійних загроз та змін, які нас спіткали.



В СЕРЦІ ДАНОН – турбота про кожного споживача, заради благополуччя якого наша   
команда невпинно продовжує свою роботу в умовах війни. 

Нас надихає особиста історія кожного українця, 
нас рухає вперед невгамовна енергія

 згуртованості та єдності з нашими друзями 
та партнерами, а також спільна добра мета 

допомогти всім, хто в сучасному світі вимушений  
зіткнутись з проблемою  недоступності певних 

категорій харчових продуктів.

 
З цією метою ми активізували наш напрямок надання 

благодійної допомоги і вже в перші дні 
війни підтримували громади та постраждалих 
продуктами харчування власного виробництва.



Компанія Данон в Україні 

передала на благодійність.

Такого показника компанія досягла кумулятивно 
за перше півріччя, здійснюючи благодійну 

передачу харчових продуктів з перших днів 
війни в різних регіонах нашої країни. 

Цей напрямок діяльності не є новим для 
компанії, адже і раніше Данон підтримувала 

продуктами соціально-вразливі верстви 
населення. Те що змінилось зараз – 

це масштаб і географія.

Понад 1000 тонн молочних продуктів



  

Молочні продукти, які традиційно входять до 
споживчого кошика, є вкрай важливими для 

харчової безпеки населення в Україні. 
На жаль, з початком бойових дій, багато наших 

співвітчизників втратили доступ до якісних 
та безпечних харчових продуктів. 

«ВАНТАЖІ ДОБРА» досягли вже 10 областей

Продукція виробництва компанії 
надходила на потреби людей  
у  різних регіонах України.

Тож компанія самостійно намагається 
забезпечувати харчову безпеку в регіонах 

своєї присутності. Решту ж географії 
допомагають покривати наші партнери – 

волонтерські та благодійні організації і фонди.



Створюємо 

 та турботи завдяки співпраці з понад 

30 благодійними 
фондами та організаціями

 «ПАРАСОЛЬКУ  ПІДТРИМКИ» 
За цей період компанія вже надала підтримку 

понад 30 організаціям, які опікуються вразливими 
верствами населення, постачають продукцію до 

гуманітарних центрів підтримки 
внутрішньо-переміщених осіб, допомагають 

працювати польовим кухням та передають харчові 
продукти в ті регіони, де відсутнє нормальне 

постачання харчів через небезпеку.



Окремо від молочної продукції підрозділ Danone 
Nutricia передав у якості 

благодійної допомоги продукти спеціалізованого 
харчування (дитяче та клінічне харчування) на 
потреби лікарень, перинатальних центрів та 

госпіталів та ін.

4 тонни продукції спеціалізованого харчування

Компанія передала на запит 
29 закладів охорони здоров'я.



На Полтавщині, яка є рідним регіоном 
для компанії, адже саме тут розташоване 
виробництво Данон, додатково надається 

підтримка ряду освітніх закладів.  
Це дитячі будинки, школи-інтернати та 

будинки-інтернати для дітей з 
психо-неврологічними розладами. 

Підтримка спеціалізованих освітніх закладів в Україні 

Данон в Україні підклується 
про харчування дітей, що виховуються в 

спеціалізованих закладах освіти.



В співпраці з органами управління громад 
організували на направили підтримку 
харчовими продуктами для населення.

Компанія надала підтримку більш ніж
13 громадам міст та сіл в Україні.

Підтримка громад в Україні



Щиро дякуємо нашим партнерам, відважним та невгамовним 
волонтерам численних благодійних фондів та організацій, 

за можливість спільно творити добро в Україні!

БФ ІГОРЯ ВОВЧАНЧИНА

БФ «ОБІЙМИ»


