ПОЛІТИКА
КОМПАНІЇ
Агропромхолдинг «Астарта-Київ» - вертикально-інтегрована агропромислова компанія, яка виробляє
високоякісну, безпечну для споживачів сільгосппродукцію та цукор, використовуючи кращі традиції землеробства та
новітні технології обробки унікальних чорноземів України.
Пріоритетами Політики Компанії є: забезпечення високої якості та безпечності харчової та кормової продукції,
задоволення вимог споживачів, екологічна та промислова безпека, забезпечення безпечних та нешкідливих
здоров’ю умов праці, охорона навколишнього природнього середовища, енергоефективність та енергозбереження у
виробництві, соціальна відповідальність, зміцнення іміджу компанії як лідера і надійного партнера на ринку.
Головна мета Компанії – досягати максимального успіху забезпечуючи створення якісної продукції завдяки
висококваліфікованому персоналу та впроваджуючи найкращі доступні техніки та технології, інструменти ощадливого
виробництва.
Ми визначили для себе наступні напрямки діяльності в сфері корпоративної інтегрованої системи менеджменту:


забезпечувати визначення нових вимірних цілей та завдань у створенні якісних та безпечних продуктів
харчового ланцюжка, враховуючи характер і масштаб впливу на навколишнє середовище, ризики у сфері
охорони праці і промислової безпеки та відповідно масштабу виробництва і енергоефективного споживання
ресурсів;



відповідати законодавчим, нормативним та іншим вимогам з якості, безпечності харчової та кормової продукції,
охорони праці, промислової та пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища, визначених екологічних
аспектів, енергоефективності та ресурсозбереження;



поліпшувати результативність корпоративної інтегрованої системи менеджменту шляхом:
 зменшення впливу на навколишнє середовище, запобігання його забрудненню, попередження травматизму
і погіршення стану здоров’я працівників, забезпечення умов для здоров’я й благополуччя тварин;
 комплексного розв’язання завдань з охорони праці на основі затверджених програм з урахуванням
екологічних i соціальних напрямків роботи Компанії;
 використання передових досягнень в галузі науки i техніки та забезпечення підвищення рівня екологічної
безпеки та енергоефективності, відповідного найкращим практикам провідних компаній світу;
 забезпечення ідентифікації, оцінювання і контролю небезпечних чинників, які можуть вплинути на харчову та
кормову безпечність продуктів;
 проведення на постійній основі вдосконалення робіт з безпечної експлуатації енергетичного обладнання та
закупівлі енергоефективної продукції та послуг і розробки енергоефективних проектів.



забезпечувати моніторинг процесів, оцінку ризиків і своєчасне виконання дій, спрямованих на зменшення
ризиків, постійне поліпшення у сфері якості, безпечності харчової продукції, гігієни кормів, охорони праці,
промислової безпеки, охорони навколишнього середовища та енергетичного менеджменту;



регулярно проводити оптимізацію розподілу людських, матеріальних, енергетичних і фінансових ресурсів;



підвищувати компетентність і обізнаність персоналу всіх рівнів. Доводити до відома персоналу Компанії та всіх
осіб, які працюють під її управлінням або від її імені і роз’яснювати на всіх рівнях Компанії їхні особисті
обов’язки у сфері якості, безпечності харчової та кормової продукції, охорони праці, промислової безпеки,
охорони навколишнього середовища та енергетичного менеджменту;



забезпечувати консультування та участь працівників Компанії та їхніх представників;



здійснювати інформування та підтримку зовнішніх і внутрішніх зв’язків, в тому числі активного діалогу зі всіма
зацікавленими сторонами з питань якості і безпечності харчового ланцюжка, екологічної і промислової безпеки
та енергозбереження.

Керівництво Компанії бере на себе персональну відповідальність за виконання Політики і закликає кожного
співробітника та осіб, які працюють від імені Компанії брати активну участь в її реалізації.
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