ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
_____________
Ковбасюк А.С.

Екологічна
політика
ПрАТ «Єврошпон-Смига»

Місія, цілі, принципи екологічної політики

Місія

Цілі

Принципи

• Прагнемо забезпечити захист навколишнього
середовища шляхом раціонального використання
природних ресурсів, вдосконалюючи виробничі
та управлінські процеси, дотримуючись
принципів сталого розвитку. Природоохоронна
діяльність є невід’ємною складовою успіху нашої
Компанії.

• Дотримуватися норм законодавства у сфері
захисту навколишнього середовища
• Забезпечувати екологічну безпеку підприємства
• Мінімізувати забруднення від виробничої
діяльності шляхом використання передових
сучасних технологій
• Постійно вдосконалювати екологічний
менеджмент з метою покращення показників
екологічної діяльності

• Забезпечення постійних заходів щодо
модернізації технологічного процесу на всіх
етапах виробництва
• Системний моніторинг, вимірювання та
оцінювання, аналіз екологічних показників
• Навчання персоналу в галузі захисту
навколишнього середовища
• Мотивація працівників щодо підвищення
екологічної культури

Перелік процесів екологічної
політики

Організація процесів екологічної політики

Ефективне функціонування та постійне покращення
корпоративної політики екологічного менеджменту,
що включає в себе відповідні документи в сфері
захисту навколишнього середовища, організацію та
забезпечення природоохоронної діяльності,
регулярний аудит та аналіз результативності системи.

Забезпечення екологічної безпеки працівників
підприємства від наслідків негативного впливу на
довкілля діяльності підприємства, надзвичайних
ситуацій природного та техногенного характеру.

Співпраця в напрямку захисту навколишнього
середовища з громадськими організаціями,
місцевими органами самоврядування, державними
органами влади.

Завдання екологічної політики

Визначати екологічні аспекти діяльності підприємства, які можуть суттєво
впливати на довкілля, а також враховувати можливі ризики

Аналізувати зовнішні та внутрішні фактори, що стосуються
діяльності підприємства та навколишнього середовища

Розробляти, реалізовувати річні та стратегічні екологічні
програми з метою мінімізації негативного впливу на
довкілля з врахування можливих ризиків та інших аспектів

Скорочувати питомі викиди забруднювальних речовин в
атмосферу

Знижувати обсяги та покращувати якісні показники скидів
стічних вод, раціонально використовувати водні ресурси

Проведення регулярних навчань працівників підприємств з
охорони навколишнього середовища

Збільшувати обсяг утилізації відходів шляхом сортування вторинної
сировини

Відповідальність та контроль

• Дотримання Екологічної політики ПрАТ «Єврошпон-Смига» є
обов’язком кожного працівника
• Контроль за дотриманням належного виконання Екологічної
політики підприємства здійснюють інженер з охорони праці

