ПОЛІТИКА
ТОВ «Данон Дніпро», ПрАТ «Данон Кремез»
з якості, харчової безпеки та захисту продукту на 2021 рік
ТОВ «Данон Дніпро», ПрАТ «Данон Кремез» - підприємства з виробництва молочної продукції під ТМ «Активіа»,
«Данон», «Простоквашино», «ДанКоллекція», «Растішка», «Даніссімо», «Актуаль», «Живинка», структурний підрозділ
групи ДАНОН. Наша місія співзвучна з глобальною місією групи DANONE та полягає в тому, щоб нести здоров’я через
продукти харчування якомога більшій частині населення. Основа успішного виконання цієї місії - виробництво якісної та
безпечної продукції, яка здатна задовольнити вимоги та сподівання споживача. В рамках реалізації глобальної місії групи
DANONE на рівні ТОВ «Данон Дніпро», ПрАТ «Данон Кремез», ми ставимо перед собою мету виробляти стабільно якісну
та безпечну молочну продукцію, що відповідає внутрішнім вимогам групи DANONE, українським законодавчонормативним документам, вимогам міжнародних стандартів та клієнтів.

Гарантія нашому споживачеві свіжості, якості та безпечності продукції – найвищий пріоритет у
злагодженій роботі команди заводу.
Шлях покращення від доброго до кращого, від кращого до досконалого

Для досягнення поставлених цілей та завдань, ми зобов’язуємось:














підтримувати та безперервно покращувати систему управління якістю і харчовою безпекою та, безпосередньо, принципи
НАССР, керуючись вимогами українського законодавства, схеми FSSC 22000 (версія 5.1) та вимогами групи ДАНОН, а також
враховуючи взаємоузгоджені вимоги споживачів;
зберігати міцні позиції на українському молочному ринку за рахунок позиціонування продукції, як безпечної, якісної,
корисної та натуральної;
підвищувати обізнаність та компетентність всіх працівників стосовно питань якості та харчової безпеки, а також створювати
належні умови на робочих місцях для виробництва якісної та безпечної продукції;
залучати персонал підприємства з метою досягнення стратегічних та повсякденних задач та цілей, шляхом використання
мотивацій, проведення навчання, та підвищення кваліфікації робітників в сфері якості та безпечності продуктів харчування;
систематично аналізувати та оцінювати ефективність функціонування систем управління якістю та харчовою безпекою всіх
процесів, а також виконувати дії, спрямовані на їх покращення та вдосконалення;
запроваджувати та постійно покращувати ефективність системи управління безпечністю продуктів харчування;
забезпечувати зворотній зв’язок з клієнтам/споживачам щодо інформації про продукцію, запитів, договорів, а також звернень
споживачів;
враховувати та аналізувати діючу систему обміну інформацією, з метою пошуку шляхів підвищення ефективності
комунікацій з законодавчими та контролюючими органами, постачальниками та підрядними організаціями щодо питань
покращення якості та безпечності продуктів харчування;
менеджменту заводу безпосередньо приймати участь в плануванні, впровадженні та контролі Політики в сфері безпечності
продуктів харчування із забезпеченням усіма необхідними ресурсами з метою підтримки та розвитку систем якості та
харчової безпеки.
підтримувати партнерські відносини з постачальниками та клієнтами;
закріпити репутацію компанії як виробника якісної та безпечної продукції;
закуповувати сировину та матеріали високої якості, забезпечуючи чітку систему вибору та оцінки постачальників, а також
тісну співпрацю з ними;
систематично аналізувати та оцінювати ефективність функціонування систем захисту від біотероризму та шахрайства на
усіх етапах виробництва

Я, як директор з виробництва, засвідчую свою відданість та акцентую пріоритетність питань якості та харчової
безпеки. Відповідальність за успішну реалізацію вище зазначених принципів розділяю з кожним співробітником компанії у
всіх напрямках та рівнях.
Директор з виробництва ТОВ "Данон Дніпро"________________
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