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1. МІСІЯ АГРОПРОМХОЛДИНГУ
1.1. Астарта-Київ - вертикально-інтегрований агропромисловий холдинг в Україні, публічна
європейська компанія, яка веде соціально-відповідальний бізнес і виробляє
продовольчі товари з орієнтацією на глобальні ринки. Ми будуємо високотехнологічну
інноваційну компанію в Україні з впізнаваним у всьому світі брендом і бездоганною
репутацією, привабливу для акціонерів та партнерів, яка виробляє продукцію найвищої
якості для найвибагливіших споживачів і надає можливість ефективної самореалізації
кожному своєму співробітнику. Наше призначення - побудувати сильну Україну і
зміцнити довіру до неї у світі, розкриваючи і примножуючи потенціал української землі
і людей та надихаючи суспільство своїм прикладом ведення бізнесу на принципах
чесного партнерства, етики і розвитку.
2. МЕТА
2.1. Політика з охорони та збереження лісів (далі – Політика) визначає основні цілі,
завдання, принципи, і напрями діяльності Агропромхолдингу щодо збереження диких
лісів з та інші природних лісів з високою природоохоронною цінністю, забезпечення
систематичної та цілеспрямованої роботи над тим, щоб діяльність Агропромхолдингу не
сприяла вирубці лісів для облаштування земель під сільське господарство або
виробничу діяльність.
2.2. Відобразити єдине бачення і підходи Агропромхолдингу до виконання принципів
охорони навколишнього середовища.
2.3. Політика є безперервною і комплексною, передбачає інтеграцію у стратегічне і
корпоративне управління на всіх рівнях Агропромхолдингу.
3. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
3.1. Політика розповсюджує свою дію на всіх стейкхолдерів Агропромхолдингу через
партнерство з їх залученням.
3.2. Стейкхолдери Агропромхолдингу повинні ознайомитися, розуміти та дотримуватися
вимог Політики.
4. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Ріо-де-Жанейрська Декларація з екології та розвитку від 3-14 червня 1992 року.
Рамкова конвенція ООН про зміну клімату № 995_044 від 29.10.1996 року.
Паризька угода № 995_l61 від 14.07.2016
ISO 14001:2015 Environmental management systems. Requirements with guidance for
use (Системи менеджменту охорони навколишнього середовища – Вимоги та
рекомендації до застосування).
4.5. ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements (Системи менеджменту
якості – Вимоги).
4.6. IFC PS 1: Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts.
4.7. IFC PS 3: Resource Efficiency and Pollution Prevention.
4.8. IFC PS 4: Community Health, Safety and Security.
4.9. IFC PS 5: Land Acquisition and Involuntary Resettlement.
4.10. IFC PS 6: Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Resources.
4.11. PR 1: Assessment and Management of Environmental and Social Impacts and Issue.
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4.12. EBRD PR 3: Resource Efficiency and Pollution Prevention and Control.
4.13. EBRD PR 5: Land Acquisition, Involuntary Resettlement and Economic Displacement.
4.14. EBRD PR 6: Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural
Resources.
4.15. EBRD PR 10: Information Disclosure and Stakeholder Engagement.
4.16. Закон України про охорону навколишнього середовища № 1264-XII від 07.06.2020
року.
4.17. Закон України про оцінку впливу на довкілля № 2059-VIII від 17.07.2020 року.
4.18. Закон України про захист атмосферного повітря № 2707-XII від 18.12.2017 року.
4.19. Закон України про відходи № 187/98-ВР від 07.06.2020 року.
4.20. Закон України про надра № 132/94-ВР від 07.06.2020 року.
4.21. Водний кодекс України № 213/95-ВР від 07.06.2020 року.
4.22. Земельний кодекс України № 2768-III від 16.07.2020 року.
4.23. Лісовий кодекс України № 3852-XII від 03.07.2020 року.
4.24. Політика управління ризикам.
4.25. Політика Корпоративної інтегрованої системи менеджменту.
4.26. Положення про Комітет по ризикам.
4.27. Політика (стандарт) з біорізноманіття та сталого управління природними ресурсами.
4.28. Політика (стандарт) з моніторингу та контролю викидів парникових газів.
4.29. Політика (стандарт) з поводження з відходами виробництва.
4.30. Політика (стандарт) зі сталих закупівель.
4.31. Політика (стандарт) з моніторингу.
4.32. Політика (стандарт) з аварійних ситуацій.
4.33. План взаємодії із стейкхолдерами.
5. ТЕРМІНИ ТА СКОРОЧЕННЯ
5.1. Охорона та збереження лісів – здійснення комплексу заходів, спрямованих на
збереження лісів від пожеж, незаконних рубок, пошкодження, ослаблення та іншого
шкідливого впливу.
5.2. Персонал Агропромхолдингу - будь-які працівники (керівники, спеціалісти), що
знаходяться в трудових відносинах з підприємствами Агропромхолдигу, в тому числі
працівники, що працюють на тимчасовій основі.
6. ПОВНОВАЖЕННЯ ТА СФЕРИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
6.1. Відповідальність за реалізацію Політики розподілено між топ-менеджментом та
керівниками структурних підрозділів наступним чином:
6.1.1. Члени Дирекції ТОВ фірма «Астарта-Київ» та директори підприємств
Агропромхолдингу
забезпечують реалізацію Політики з охорони та
збереження лісів та планів роботи, несуть персональну відповідальність за
виконання Політики, спонукають кожного співробітника та осіб, які
співпрацюють з Агропромхолдингом, брати активну участь в її реалізації.
6.1.2. Комітет зі сталого розвитку контролює дотримання всіма підрозділами
компанії вимог законодавства та недопущення репутаційних та
матеріальних втрат в зв’язку з недотриманням норм законодавства, в тому
числі проводить навчання та перевірки з таких питань, розробляє
обов’язкові для виконання рекомендації та приймає рішення в межах
компетенції.
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6.1.3. Керівники структурних підрозділів мають повноваження та несуть
відповідальність за виконання Політики відповідно до напрямків діяльності,
що вони очолюють, а саме:
− дотримання вимог чинного законодавства України та міжнародних
стандартів, корпоративних політик (стандартів) з охорони та
збереження лісів;
− проведення оцінки ризиків екологічних аспектів та розробки
коригуючих заходів з метою їхньої мінімізації.
− своєчасного повідомлення про інциденти, надзвичайні ситуації в сфері
охорони та збереження лісів та участь в їх розслідуванні, розробці
коригуючих заходів, контроль за забезпечення їх виконання.
− забезпечення у проведенні екологічного моніторингу та контроль за
впливом діяльності підприємства на лісові ресурси;
− підтримка та реалізація усіх екологічних програм та ініціатив,
прийнятих на рівні Агропромхолдингу з питань охорони та збереження
лісів, в тому числі беруть участь у їхній розробці;
− розвиток та підтримка громад з питань соціально-екологічного
просвітництва;
− раціонального використання лісових ресурсів;
− розвиток та підвищення обізнаності персоналу та забезпечення
ефективної комунікації з питань охорони лісів, визнання їх ініціатив;
− забезпечення проведення внутрішніх та зовнішніх аудитів;
6.2. Всі департаменти, управління, підприємства та підрозділи Агропромхолдингу
приймають активну участь у виконанні цієї політики з охорони та збереження лісів,
забезпечують виконання її принципів та положень у своїй діяльності. Відповідають за
оцінку ризиків та партнерську взаємодію зі стейкхолдерами за напрямками своєї
діяльності.
7. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПОЛІТИКИ З ОХОРОНИ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЛІСІВ
7.1. Агропромхолдинг визнає життєво важливу роль лісів у пом'якшенні наслідків зміни
клімату, захисті біорізноманіття та підтримці засобів до існування. Агропромхолдинг
збезпечує інтегрування відповідних проблем та можливостей з вирубки лісів у ведення
бізнесу. Агропромхолдинг проявляє прихильність до ліквідації вирубки лісів у всьому
своєму ланцюжку поставок.
7.2. Забезпечувати підвищення обізнаності та управління щодо ризиків вирубки лісів,
включаючи обговорення та розгляд на рівні дирекції.
7.3. Забезпечення проведення моніторингу та перевірки для забезпечення дотримання
постачальниками політики компанії щодо вирубки лісів.
7.4. Недопущення вирубки лісів або перетворення первинних лісових або природних
екосистем високої природоохоронної цінності під землі сільськогосподарського
призначення.
7.5. Недопущення осушення боліт.
7.6. Недопущення засмічення лісових насаджень.
7.7. Забезпечувати прозорість ланцюга поставок.
7.8. Підтримувати існуючі зобов’язання щодо прав людини, включаючи повагу до земельних
прав фермерів та громад.
7.9. Підтримка фермерів та власників паїв виконувати вимоги, пов’язані з вирубкою лісів.
7.10. За необхідності, підтримувати посилену агролісомеліорацію, лісовідновлення або
відновлення природних екосистем.
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8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ. ПОРЯДОК ПЕРЕГЛЯДУ І ВНЕСЕННЯ ЗМІН
8.1. Дана Політика є локальним нормативним актом, вводиться в дію з дати її затвердження
та є обов’язковою для всіх працівників Агропромхолдингу.
8.2. Політика з охорони та збереження лісів затверджується Генеральним директором ТОВ
фірма «Астарта-Київ».
8.3. Дана Політика переглядається не пізніше, ніж через три роки від дати введення її в дію.
За необхідності внесення змін/доповнень у зв’язку зі змінами відповідальності осіб,
змін у стратегічних цілях Агропромхолдингу, будь-яких організаційних змін дана Політика
обов'язково переглядається її розробниками до закінчення терміну її дії у строк не
пізніше, ніж через 1 (один) місяць після виникнення необхідності.

