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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 навколишнього середовища (далі – Політика) визначає основні цілі, 
завдання, принципи, і напрями діяльності Агропромхолдингу щодо охорони 
навколишнього середовища, оцінці впливу на нього та впровадження заходів щодо 
зменшення карбонового сліду, бережливого ставлення до ресурсів природних 
компонентів (водних, земельних, мінеральних, кліматичних, представників рослинного 
та тваринного світу) та природньо-територіальних комплексів (водогосподарських, 
сельбищних, лісогосподарських), у відсутності завдання шкоди життю та здоров’ю 
людей, забезпечення сталого майбутнього шляхом впровадження та розвитку 
екологічної системи менеджменту.  

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 їхнім залученням. 
3.2. Стейкхолдери Агропромхолдингу повинні ознайомитися, розуміти та дотримуватися 

вимог Політики. 
   

4. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 

4.1. Ріо-де-Жанейрська Декларація з екології та розвитку від 3-14 червня 1992 року. 
4.2. Рамкова конвенція ООН про зміну клімату № 995_044 від 29.10.1996 року.  
4.3. Паризька угода № 995_l61 від 14.07.2016 
4.4. 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. ISO 50001:2018 Energy management systems. Requirements with guidance for use 
(Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова з використання). 

4.7. IFC PS 1: Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts. 
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4.8. IFC PS 3: Resource Efficiency and Pollution Prevention. 
4.9. IFC PS 4: Community Health, Safety and Security. 
4.10. IFC PS 5: Land Acquisition and Involuntary Resettlement. 
4.11. IFC PS 6: Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Resources. 
4.12. PR 1: Assessment and Management of Environmental and Social Impacts and Issues. 
4.13. EBRD PR 3: Resource Efficiency and Pollution Prevention and Control. 
4.14. EBRD PR 5: Land Acquisition, Involuntary Resettlement and Economic Displacement. 
4.15. EBRD PR 6: Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural 

Resources. 
4.16. EBRD PR 10: Information Disclosure and Stakeholder Engagement.  
4.17. Закон  України про охорону навколишнього середовища № 1264-XII від 07.06.2020 

року.  
4.18. Закон України про оцінку впливу на довкілля № 2059-VIII від 17.07.2020 року. 
4.19. Закон України про захист атмосферного повітря № 2707-XII від 18.12.2017 року. 
4.20. Закон України про відходи № 187/98-ВР від 07.06.2020 року. 
4.21. Закон України про надра № 132/94-ВР від 07.06.2020 року. 
4.22. Водний кодекс України № 213/95-ВР від 07.06.2020 року. 
4.23. Земельний кодекс України № 2768-III від 16.07.2020 року. 
4.24. Лісовий кодекс України № 3852-XII від 03.07.2020 року.  
4.25. Політика управління ризикам. 
4.26. Політика Корпоративної інтегрованої системи менеджменту. 
4.27. Положення про Комітет по ризикам. 
4.28. Політика (стандарт) з біорізноманіття та сталого управління природними ресурсами. 
4.29. Політика (стандарт) з моніторингу та контролю викидів парникових газів. 
4.30. Політика (стандарт) з поводження з відходами виробництва. 
4.31. Політика (стандарт) з поводження з небезпечними речовинами. 
4.32. Політика (стандарт) зі сталих закупівель. 
4.33. Політика (стандарт) з моніторингу. 
4.34. Політика (стандарт) з аварійних ситуацій. 
4.35. План взаємодії із стейкхолдерами. 
 
5. ТЕРМІНИ ТА СКОРОЧЕННЯ 

 
5.1. Охорона навколишнього середовища – це регулювання відносин у галузі охорони, 

використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, 
запобігання і ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на 
навколишнє природне середовище, збереження природних ресурсів, генетичного 
фонду живої природи, ландшафтів та інших природних комплексів, унікальних територій 
та природних об'єктів, пов'язаних з історико-культурною спадщиною. 

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. 

5.3.  Ресурси природних компонентів – це сукупність об'єктів і систем живої і неживої 
природи, компоненти природного середовища, що оточують людину і які вона 
використовує у процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і 
культурних потреб людини і суспільства. 

5.4. Карбоновий слід – сукупність викидів усіх парникових газів, які утворились (прямо та 
опосередковано) внаслідок діяльності Агропромхолдингу. 

5.5. Система екологічного менеджменту – частина корпоративної інтегрованої системи 
менеджменту Агропромхолдингу, що включає в себе організаційну структуру, діяльність 
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із планування, обов'язки, відповідальність, досвід, методи, методики, процеси и ресурси 
для розробки, здійснення аналізу екологічної політики. 
 

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 
навколишнього середовища 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 ТОВ фірми «Астарта-Київ» 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 
навколишнього середовища в рамках здійснення своїх посадових 
обов’язків, реалізації будь-яких проектів та плануванні робіт. 

- проведення оцінки ризиків екологічних аспектів та розробки коригуючих 
заходів з метою їх мінімізації. 

- своєчасного повідомлення про інциденти, надзвичайні ситуації в сфері 
охорони навколишнього середовища 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 навколишнє середовище; 

- підтримка та реалізація усіх екологічних програм та ініціатив, прийнятих 
на рівні Агропромхолдингу з питань охорони навколишнього 
середовища, в тому числі беруть участь у їхній розробці; 

- розвиток та підтримка громад з питань соціально-екологічного 
просвітництва; 

- раціонального використання ресурсів природних компонентів; 
- розвиток та підвищення обізнаності персоналу та забезпечення 

ефективної комунікації з питань охорони навколишнього середовища, 
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 навколишнього 
середовища, забезпечують виконання її принципів та положень у своїй діяльності. 
Відповідають за оцінку ризиків та партнерську взаємодію зі стейкхолдерами за 
напрямками своєї діяльності 
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7. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПОЛІТИКИ З ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 
7.1. Екологічний менеджмент 
         Забезпечувати дотримання чинного місцевого законодавства та  вимог міжнародних 

стандартів (ISO 14001, 50001; IFC PSs, EBRD PRs) інших нормативних , в тому числі й 
дотримання принципів соціальної, екологічної та  управлінської сталості. Здійснення 
постійного аналізу Політики та її вдосконалення.  
 

7.2. Зміна клімату та парникові гази 

         Забезпечувати проведення повноцінної оцінки впливу діяльності Агропромхолдингу та 
зменшувати карбоновий слід від вхідних матеріалів до кінцевого циклу життя продукції. 
Здійснювати постійний моніторинг за  діяльністю Агропромхолдингу та забезпечувати 
проведення аудитів з питань впливу на зміни клімату. 

 
7.3. 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. 
 

7.4. Поводження з відходами 

         Забезпечувати реалізацію програм з мінімізації відходів виробництва та дотримання 
правил поводження з ними. Не допускати засмічення компонентів навколишнього 
природного середовища, контролювати показник загального утворення відходів та 
надавати відповідну звітність згідно з чинним законодавством. Надавати допомогу 
місцевим громадам з реалізації програм у сфері поводження з відходами.   

 
7.5. Охорона водних ресурсів та об’єктів 

         Дотримуватись раціонального використання водних ресурсів, не допускати потрапляння 
забруднюючих речовин чи сміття у водні об’єкти, забезпечувати охорону санітарних зон 
цих об’єктів, вести облік спожитої води та стічних вод. Здійснювати постійний моніторинг 
за станом водних об’єктів та вод, що скидаються у навколишнє середовище. 
Забезпечувати впровадження програм з ефективного споживання водних ресурсів. 
Забезпечувати проведення аудитів в сфері охорони водних ресурсів. Здійснювати забір 
води лише за наявності спеціальних дозволів, виданих та погоджених органами 
місцевого самоврядування.   
 

7.6. Охорона атмосферного повітря 

         Здійснення моніторингу та верифікації викидів забруднюючих речовин, сприяння 
зменшенню валових викидів забруднюючих речовин. Проведення аудитів в сфері 
охорони атмосферного повітря.  

 

7.7. Охорона земельних ресурсів та лісів 

          Раціональне використання ресурсів земельного фонду, не допускати їх засмічення та 
потрапляння забруднюючих речовин, впровадження програм з відновлення та захисту 
земель. Використовувати землі лише за їх цільовим призначенням.  Здійснювати 
моніторинг за станом земель та здійснювати проведення аудитів у сфері охорони 
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земель. Забезпечувати недопущення перетворення лісів та інших природних екосистем 
під землі сільськогосподарського призначення, тваринництва чи іншого типу 
землекористування, а також серйозної або тривалої їх деградації, будівництва нових 
виробничих об’єктів, транспортних та комунікаційних мереж.  
 

7.8. Поводження з небезпечними хімічними речовинами 

          Дотримання правил та норм поводження з небезпечними хімічним речовинами, а 
саме дотримання умов їх зберігання, використання, транспортування та забезпечення 
передачі їх на подальшу утилізацію у випадку закінчення терміну придатності. 
Забезпечувати недопущення виникнення аварійних  розливів або розсипів 
небезпечних речовин. У випадку виникнення аварійної ситуації забезпечувати 
вживання всіх заходів по ліквідації наслідків. Агропромхолдинг використовує у своїй 
діяльності лише ті хімічні речовини, які дозволені чинним законодавством, 
міжнародними нормами. Забезпечується проведення аудитів у сфері поводження з 
небезпечними хімічними речовинами.  

 
7.9. Збереження біорізноманіття та стале управління природними ресурсами  
         Забезпечення попередження та зменшення негативного впливу діяльності 

Агропромхолдингу на біорізноманіття та сталого управління природними ресурсами. 
Забезпечення проведення постійного моніторингу та оцінки впливу операційної 
діяльності на біорізноманіття, проведення регулярних аудитів у сфері охорони та 
збереження біорізноманіття. Впровадження найкращих практик з метою зменшення 
негативного впливу на біорізноманіття, недопущення його втрати.   

 
 7.10. Взаємодія зі стейкхолдерами та розвиток громад 

         Забезпечення реалізації програм у сфері охорони навколишнього середовища для 
місцевих громад з метою підвищення їх рівня екологічної обізнаності, залучення у 
екологічні проекти, підтримка їх ініціатив, з метою створення соціально-екологічно 
відповідального суспільства. Забезпечення створення тісних та прозорих шляхів 
комунікації між бізнесом та громадою у сфері охорони навколишнього природного 
середовища. Забезпечення побудови міцних та довготривалих відносин зі 
стейкхолдерами Агропромхолдингу в рамках науково-дослідної діяльності, партнерської 
допомоги, ведення бізнесу з метою оцінки складних екологічних проблем та їх 
вирішення.  

 
7.11. Екологічна освіта для працівників Агропромхолдингу 

         Забезпечення створення та розвитку навчальних програм та освіти працівників 
Агропромхолдингу в рамках охорони навколишнього середовища, побудова 
ефективного спілкуванням із працівниками та визнанням їхніх ініціатив та досягнень 
щодо покращення системи з охорони навколишнього середовища. 

 
7.12. 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. 

 

 



 
 Стор. 8 з 8 

Політика з охорони навколишнього середовища 

Редакція: Замінює редакцію: Наступний 
перегляд: 

до 02.10.2023 р. 
№1 від 02.10.2020 р. - 

 

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 навколишнього середовища 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. 


