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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 сталого розвитку аграрного виробництва передбачає підтримання балансу  
між трьома важливими складовими сільського господарства — економічною, 
соціальною й екологічною. На практиці це означає створення сталих агроекосистем, 
дбайливе управління природними ресурсами, збереження родючості ґрунту, 
біорізноманіття, ощадливе використання водних ресурсів тощо.  Сталий розвиток 
можливий за відповідних дій у напрямі екологізації та впровадження інноваційних 
рішень для переходу на якісно новий рівень господарської діяльності, де перевага 
надається екологічно безпечному розвитку виробництва. 

2.2. Відобразити єдине бачення і підходи Агропромхолдингу до виконання принципів 
сталого розвитку аграрного виробництва. 

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. Закон України № 1264-XII від 25.06.91 "Про охорону навколишнього природного 
середовища" 

4.2.  Водний кодекс України 06.06.95 № 213/95-ВР 
4.3. Земельний кодекс України 25.10.2001 № 2768-III 
4.4. Лісовий кодекс України 21.01.1994 № 3852-XII 
4.5. Закон України №2818-VI від 21.12.2010 р. «Про основні засади (стратегію) державної 

екологічної політики України на період до 2020 року»  
4.6. Постанова Кабінету Міністрів від 2.11.2011 р. «Про затвердження Порядку 

розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне 
обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь України»  
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4.7. Наказ Міністерства аграрної політики України №280  від 20.08.2003 р. «Про 
затвердження Концепції збалансованого розвитку агроекосистем в Україні на період 
до 2025 року»  

4.8. Закон України №86/95-BP вiд 02.03.1995 «Про пестициди і агрохімікати»  
4.9. Ріо-де-Жанейрська Декларація з екології та розвитку від 14.06.1992 
4.10. Рамкова конвенція ООН про зміну клімату від 04.06.1992 р. 
4.11. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України № 52 від 24.02.2011 

«Щодо посилення державного контролю за безпечністю сільськогосподарської 
продукції та наявністю або відсутністю в ній генетично модифікованих організмів» 

4.12. Наказ Міністерства екології і природних ресурсів України № 36 від 07.02.2011 «Про 
затвердження Критеріїв оцінки ризику потенційного впливу генетично модифікованих 
організмів на навколишнє природне середовище» 

4.13. Політика управління ризиками. 
4.14. Політика Корпоративної інтегрованої системи менеджменту. 
4.15. Положення про Комітет по ризикам. 
4.16. Політика (стандарт) з біорізноманіття та сталого управління природними ресурсами. 
4.17. Політика (стандарт) з моніторингу. 
4.18. Політика (стандарт) з аварійних ситуацій. 
4.19. План взаємодії із стейкхолдерами. 
 

5. ТЕРМІНИ ТА СКОРОЧЕННЯ 

 
5.1. Сталий розвиток аграрного виробництва — високоефективне використання природних 

ресурсів, підтримання сприятливих для здоров’я людини природно-екологічних умов 
життєдіяльності, збереження відтворення і примноження якості довкілля та 
природноресурсного потенціалу.  

5.2. Точне землеробство — це система взаємоузгоджених заходів, що ґрунтуються на 
оптимізації використання засобів виробництва та технологічних прийомів на 
конкретній ділянці поля, відповідно до потреб певної сільськогосподарської культури, 
стану ґрунту, довкілля, з врахуванням особливостей кожної елементарної ділянки поля. 
Точне землеробство є однією зі складових сільськогосподарського менеджменту, що 
включає в себе технології глобального позиціонування (GPS), географічні інформаційні 
системи (GIS), технології оцінки врожайності (Yield Monitor Technologies), технологію 
змінного нормування (Variable Rate Technology), технології дистанційного зондування 
землі (ДЗЗ ) і рішення технології "інтернет речей" (ІОТ). 

5.3. Пестициди — природні або штучно синтезовані хімічні речовини, призначені для 
контролю, знищення або попередження поширення шкодочинних для ведення 
сільського господарства організмів (шкідників, хвороб, бур’янів тощо). 

5.4. Екологізація — різнопланове системне освоєння еколого-економічних методів 
господарювання для забезпечення збереження й відтворення природних ресурсів за 
рахунок формування сталих агроекосистем, збільшення обсягів виробництва 
конкурентоспроможної екологічно безпечної продукції, зменшення й чітка 
регламентація втручання людини в біоценози.  

5.5. Персонал Агропромхолдингу - будь-яка посадова особа, штатні та позаштатні 
працівники, а також будь-який персонал, що працює в Агропромхолдингу на 
тимчасовій основі або згідно з контрактом (у тому числі договори про надання 
консалтингових послуг). 
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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. 

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. 

- 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 СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА 

 

7.1. Якість  продукції 

Забезпечувати визначення нових вимірних цілей та завдань у створенні якісних та 
безпечних продуктів харчового ланцюжка, враховуючи характер і масштаб впливу на 
довкілля, ризики у екологічній, соціальній та управлінській сферах. Відповідати 
законодавчим, нормативним та взаємно узгодженим вимогам замовників, іншим 
взятим на себе вимогам з якості, безпечності харчової та кормової продукції. 
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7.2. Охорона навколишнього середовища 

Забезпечувати ведення бізнесу з дотриманням норм чинного законодавства України 
та міжнародних стандартів з метою зменшення негативного впливу на довкілля та 
попередження виникнення аварійних ситуацій, які можуть завдати шкоди довкіллю 
або життю та здоров’ю населення.  

 
7.3. Зміна клімату 

Здійснювати моніторинг за впливом діяльності Агропромхолдингу на зміни клімату та 
впроваджувати заходи з мінімізації цього впливу.  

 
7.4. Енергоефективність та енергозбереження  

Досягати максимальних економічних показників з одночасним забезпеченням 
ефективного використання ресурсів, сталості природних систем та навколишнього 
середовища. Проведення на постійній основі вдосконалення робіт з безпечної 
експлуатації енергетичного обладнання та закупівлі енергоефективної продукції та 
послуг і розробки енергоефективних проектів. 

 
7.5. Охорона праці 

Забезпечувати дотримання законодавчих та міжнародних вимог з охорони праці, 
безпеки дорожнього руху, пожежної безпеки, зниження ризиків виробничого 
травматизму, покращення умов праці з метою збереження життя та здоров’я 
працівників та майнових цінностей Агропромхолдингу.  

 
7.6. Права людини та не використання дитячої праці 

Забезпечувати дотримання прав і свобод людини та недопущення використання 
дитячої праці та будь-яких форм примусової праці, недопущення будь-яких форм 
дискримінації співробітників. 

 
7.7. Трудові відносини 

Забезпечувати дотримання чинного трудового законодавства в сфері трудових 
відносин, забезпечення гідних умов праці та її оплати, соціального захисту 
співробітників.   

 
7.8. Біорізноманіття 

Забезпечення попередження та зменшення негативного впливу діяльності 
Агропромхолдингу на біорізноманіття та сталого управління природними ресурсами.  

 

7.9. Екологізація виробництва 

Підтримувати і розвивати напрям екологізації шляхом впровадження органічного 
землеробства, використовувати екологічні методи господарювання, здійснити перехід 
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окремих підприємств Агропромхолдингу на органічне вирощування зернових, 
зернових колосових, бобових, зерно-бобових та технічних культур. 

 

7.10. Енергоефективність та енергозбереження 

Досягати максимальних економічних показників з одночасним забезпеченням 
ефективного використання ресурсів, стабільності природних систем та навколишнього 
середовища. Вдосконалення на постійній основі робіт з безпечної експлуатації 
енергетичного обладнання і закупівлі енергоефективної продукції й послуг та розробки 
енергоефективних проектів. 

 

7.11. Сучасне технічне забезпечення 

Регулярно оновлювати машинно-тракторний парк, використовувати потужнішу техніку 
для забезпечення своєчасності виконання технологічних операцій в оптимальні 
строки з високою ефективністю та якістю. Переобладнувати та модернізувати 
агрегати, використовувати посівні комплекси з метою зменшення кратності 
технологічних операцій, навантаження на ґрунт, витрат палива й підвищення 
економічної ефективності виробництва. 

 

7.12. Управління врожайністю та ресурсами 

Використовувати зрошення, як один із основних інструментів стабілізації врожайності  
та забезпечення сталого розвитку сільського господарства, адаптувати іригаційні 
системи відповідно до сучасних потреб й збільшити продуктивність водних ресурсів.  

Збільшувати обсяги виробництва власного насіння, модернізувати насіннєві лінії з 
дотриманням державних та світових стандартів якості. 

 

7.13. Використання пестицидів і агрохімікатів 

Оновлювати та коригувати системи живлення культур відповідно до сучасних потреб 
та науково-обґрунтованих рекомендацій, проводити дослідження ефективності нових 
продуктів та рішень у сфері живлення та захисту культур, здійснювати екологічну оцінку 
регламентів застосування пестицидів, дотримуватися суворих правил 
транспортування, збереження і утилізації добрив, залишків засобів захисту рослин та 
відпрацьованих матеріалів.  

 

7.14. Інноваційні технологічні рішення 

Розробляти власне програмне забезпечення, впроваджувати готові ІТ-розробки, 
зокрема для збору і аналізу даних телеметрії, супутникового моніторингу, метеоданих 
з метою підтримки прийняття управлінських рішень і контролю виробничих процесів. 
Використовувати системи паралельного водіння, впроваджувати технології 
диференційної сівби, внесення добрив і пестицидів, та інших засобів точного 
землеробства для ощадливого використання природних та матеріально-технічних 
ресурсів. Підтримувати діяльність власних агрохімічних та насіннєвих лабораторій.  
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7.15. Сталі закупівлі та ланцюжок постачань 

Забезпечувати політику сталих закупівель на всіх виробничих підприємствах, 
спонукати підрядників до інтеграції принципів сталості в своїх бізнес-процесах задля 
формування екосистемного партнерства. 

 

7.16. Соціальні проекти  

Розвивати програми співпраці з аграрними навчальними закладами, організовувати 
теоретичні та практичні навчання студентів, формувати кадровий резерв. 

 
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 агровиробництва 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. 


