
Наша мета - здоров'я та безпека людей, охорона навколишнього середовища, створення високої  
культури якості виробництва, підтримка високого рівня довіри споживачів до відповідної 
законодавству, безпечної та якісної продукції, розуміння та задоволення потреб зацікавлених сторін  та 
постійний розвиток наших працівників, процесів та продуктів, в рамках Інтегрованої Системи 
Менеджменту Нестле.

Політика ПАТ Львівської кондитерської фабрики“СВІТОЧ" в галузі Інтегрованої Системи 
Менеджменту (ІСМ) якості, безпечності та відповідності продукції, виробничої безпеки, професійного 
здоров’я та охорони навколишнього середовища

Споживач 
та Клієнт

Нуль Дефектів 
та

Нуль Втрат

Безпека 
продуктів
та Повна 

Відповідність

Залученість 
кожного

Перевага
та

Стабільність

В основі інтегрованої політики кондитерської фабрики «Світоч», що базується на довірі наших 
споживачів, клієнтів та зацікавлених сторін, лежать наступні елементи:
- Гарантія безпеки харчових продуктів та повної відповідності Законодавству, нашим політикам, 
принципам, стандартам (локальним та компанії Нестле), що підтверджуються внутрішніми та 
незалежними зовнішніми аудитами.
- Отримання переваги уподобання споживачів до нашої продукції шляхом забезпечення стабільності, 
щоб задовольнити споживачів та клієнтів, цінуючи те, що цінують вони та пропонуючи товари, 
системи та послуги, які завжди відповідатимуть та навіть перевищуватимуть їхні очікування.
- Прагнення до нуля дефектів та до безвідходного виробництва шляхом постійного пошуку 
можливостей для застосування нашого постійного вдосконалюю-чого підходу, щоб забезпечити 
переваги у конкурентоспроможності на ринку.
- Залучення та відданість кожного у застосуванні цієї політики на всіх рівнях нашої організації, щоб 
будувати Культуру якості Nestlé.  
- Стимулювання  процесів постійного вдосконалення (NCE) стосовно якості, відповідності 
законодавству та безпечності продукції, матеріалів і послуг, професійного здоров’я, виробничої 
безпеки наших працівників та підрядників для того, щоб утримувати та в подальшому розвивати 
довіру споживача та статус відповідального роботодавця;
- Проведення регулярної розширеної сенсорної оцінки власної продукції та її порівняння з 
аналогічною продукцією конкурентів.
- Успішні запуски нових, привабливих для покупця продуктів для задоволення зростаючих потреб 
споживачів.
- Позиціонування компанії, як виробника здорової та корисної їжі.
- Якість дистрибуції (вчасність доставки, дотримання умов зберігання, вичерпне інформування та 
ефективний зворотній зв’язок). 
- Оперативне реагування на скарги та контакти споживачів та зацікавлених сторін із негайним 

усуненням виявлених недоліків та попередженням їх повторення у майбутньому.

Ін
те

гр
о

в
а

н
а

 П
о

л
іт

и
ка

 ф
а

б
р

и
ки

 “
С

в
іт

о
ч

”
0
3
7
1
.P

O
L

IC
Y

07/03/2017 09:14:05
Golovata-Fomina,Inna,UA

5.0
Tue Feb 28 15:01:31 GMT 2017

Printed On: 
Printed By: 

Version: 
Effective Date: 

Printed on: <date                > Version: <version                > 
Printed by: <user                                                       > Effective Date: <effdate      > 

 



- Безпосередня участь керівного складу підприємства у плануванні, впровадженні та контролі 
дотримання політики у сфері якості, охорони праці, професійного здоров’я та охорони навколишнього 
середовища із наданням всіх необхідних для цього ресурсів.
- Дотримання високих стандартів Гігієни Праці та Безпеки Продукту, Безпеки Праці та Охорони
Навколишнього Середовища,  що базуються на науково-обгрунтованому підході та передових
технологіях до процесів виробництва та пакування.
- Наявність компетентних, відповідальних, мотивованих, обізнаних у питаннях якості, охорони праці
та охорони навколишнього середовища працівників, кваліфікаційні можливості яких систематично 
оцінюються і постійно підтримуються для забезпечення виготовлення високоякісного та безпечного
продукту у безпечних умовах із дбайливим ставленням до навколишнього середовища .  
- Запровадження чіткої, дієвої схеми передачі актуальної інформації у сфері якості та безпеки
продукції, охорони праці та охорони навколишнього середовища з об`єктивним інформуванням всіх 
працівників підприємства та зацікавлених сторін про досягнуті результати та тенденції розвитку, а 
також труднощі та невдачі. 
- Чітке дотримання вимог законодавства - як місцевого, так і країни-імпортера, а також вимог компанії 
Нестле і обов’язкових очікувань зацікавлених сторін щодо якості і безпеки продукції, охорони праці та 
охорони навколишнього середовища
- Залучення всіх працівників до виявлення і зниження ризиків для здоров’я, довкілля, забезпечення
безпечних умов праці та випуску безпечного продукту;
- Забезпечення ресурсами для визначення, оцінки та контролю ризиків для здоров’я, навколишнього
середовища, забезпечення безпеки праці та виготовлення безпечного продукту;
- Забезпечення функціонування системи безпечної праці на виробництві;
- Забезпечення відкритості інформації про стан охорони праці працівників та вплив на навколишнє
середовище при діяльності фабрики, забезпечення належної освіти і тренувань з питань охорони праці
та охорони навколишнього середовища для всіх працівників;
- Підтримка постійного впровадження програм, спрямованих на покращення безпеки праці і охорони
здоров’я, а також програм сталого розвитку у сфері охорони навколишнього середовища;
- Захист здоров’я і безпечна праця для людей у їхньому виробничому середовищі;
- Дотримання вимог безпеки праці, встановлених законами, корпоративними вимогами і цією 
політикою;
- Відповідність з екологічним законодавством України та корпоративними вимогами Нестле;
- Спілкування і взаємодія з визначеними законодавством відомствами, організаціями, які допомагають 
впроваджувати наші  екологічні плани, технічну експертизу для допомоги у забезпеченні розвитку і 
впровадження екологічних вимог і рішень;
- Створення програми дослідження і спостереження екологічних аспектів і впливів;
- Постійне вдосконалення роботи енергогосподарства;
- Впровадження заходів по зменшенню використання ресурсів,  повторного використання і управління 
відходами , відповідно до потреб кожного виду виробництва чи обладнання;
- Щорічний перегляд екологічних намірів і цілей для постійного вдосконалення екологічного стану 
підприємства;
Постійне покращення ефективності системи управління безпекою продукту, якістю, виробничою 
безпекою, професійним здоров’ям та охороною навколишнього середовища яка відповідає вимогам 
міжнародного стандарту ISO 9001:2015 , FSSC 22000 , ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007

На підставі цієї політики встановлюються цілі ПАТ фабрики «Світоч» у сфері Інтегрованої Системи 
Менеджменту якості, безпеки та відповідності продукції, виробничої безпеки, професійного здоров’я та 
охорони навколишнього середовища.

Генеральний директор ПАТ Львівська кондитерська фабрика „Світоч” 

____________    Ярослав Гузєй Дата: 28.02.2017Ін
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