
НАША 
ПОЛІТИКА У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ 
З ВІДХОДАМИ

НЕБЕЗПЕЧНІ ТА ІНШІ ВІДХОДИ
Компанія Logoplaste узяла на себе зобов’язання захищати довкілля шляхом реалізації ефективної програми поводження з 
відходами, яка відповідає всім законодавчим і нормативним вимогам. Ми прагнемо зменшувати кількість відходів, які 
утворюються на всіх об’єктах, шляхом запровадження методів постійного вдосконалення. Ми зобов’язуємося дотримуватися 
ієрархії поводження з відходами з метою постійного зменшення впливу нашої діяльності на довкілля.

СКОРОЧЕННЯ

Усі відходи мають вплив на довкілля, і єдиний спосіб його уникнути — припинити 
утворювати відходи. Тому ми докладемо всіх зусиль для скорочення обсягів відходів 
шляхом удосконалення технологічних процесів і технологій, а також пошуку постачальників 
сировини.

ПОВТОРНЕ 
ВИКОРИСТАННЯ

У випадках, коли скоротити обсяги утворення відходів неможливо, ми перевіримо 
можливість їхнього використання іншими, перш ніж утилізувати їх відповідно до екологічних 
норм. Зокрема, це може стосуватися виробничого обладнання, обчислювальної техніки й 
офісних меблів.

ПЕРЕРОБЛЕННЯ

За можливості ми перероблятимемо відходи. Якщо якісь відходи переробити неможливо, 
вони потрапляють у контейнери для звичайного сміття. Потрібно забезпечити правильне 
використання контейнерів для вторинної сировини з боку всіх працівників, підрядників і 
відвідувачів.

УТИЛІЗАЦІЯ
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Використання полігонів твердих побутових відходів — це найгірший варіант з погляду 
екології. Ми намагатимемося звести їхнє використання до мінімуму, а в перспективі — до 
нуля. Якщо відходи неможливо скерувати на повторне використання та перероблення, ми 
віддаємо перевагу спалюванню з отриманням енергії, а не використанню ПТПВ.

ІЄРАРХІЯ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

• Ми скорочуватимемо обсяг небезпечних та інших відходів, що утворюються в процесі нашої діяльності, шляхом постійного 
вдосконалення технологічних процесів і науково-технічного прогресу.

• Ми намагатимемося не відправляти відходи на ПТПВ, а також дотримуватися ієрархії поводження з відходами.
• Ми залучатимемо лише сертифікованих підрядників з управління відходами, що гарантуватиме безпеку й ефективність заходів 

із вивезення й подальшого перероблення відходів.
• Ми обиратимемо тих підрядників з управління відходами, які:
 - надають облікові дані про відходи, що вивозяться з об’єкта;
 - розуміють, що відбувається з відходами після вивезення з нашої території;
 - мають дозвіл на поводження з відходами відповідно до чинних правил і вимог;
 - запропонували найоптимальніше рішення з відновлення, повторного використання, перероблення або утилізації відходів.
• На всіх об’єктах зберігаються дані й інформація про те, що відбувається з відходами після їхнього вивезення.
• Відходи з жодного об’єкта Logoplaste не підлягають захороненню на ПТПВ чи спалюванню на місці. Такі дії суворо заборонені.
• Ми не відправлятимемо відходи в країни з обмеженою інфраструктурою для повторного використання, перероблення або 

правильної утилізації.
• Працівники, підрядники й відвідувачі будуть забезпечені можливостями для навчання, інформацією та відповідними 

контейнерами для заохочення до перероблення та належної утилізації.
• Ми підтримуватимемо ініціативи, програми й заходи наших клієнтів з контролю та скорочення обсягу відходів.
• У випадках, коли відходи вивозить орендодавець, ми повинні бачити і знати, що з ними відбувається.
• Якщо нам стане відомо про факти неправильної утилізації відходів або поводження з ними, ми надамо місцевим органам 

влади всю необхідну допомогу з локалізації та усунення наслідків, а також не залучатимемо підрядника з управління 
відходами.

• На кожному об’єкті буде призначено представника з управління відходами, відповідального за наявність на об’єкті копій усіх 
документів про передання відходів. На основі цієї інформації підприємство зможе здійснювати контроль і звітування щодо 
відходів, які утворюються на ньому.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
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МАСТИЛА, 
ЗАБРУДНЕНІ 
МАТЕРІАЛИ, 
ПЕРЕРОБЛЕНА ВОДА, 
РОЗЧИННИКИ, 
АКУМУЛЯТОРИ

• Усі небезпечні відходи потрібно належним чином розділяти та зберігати в надійних контейнерах.
• Необхідно розробити протокол з локалізації розливів з метою локалізації та управління втратами в 

результаті аварії.
• Такі небезпечні відходи дозволено вивозити з об’єктів Logoplaste лише авторизованим підрядникам з 

управління відходами. Це забезпечує належну утилізацію та дотримання вимог чинного законодавства 
про захист довкілля.

• Необхідно вести облік усіх дій з переміщення відходів із зазначенням обсягів.

НЕБЕЗПЕЧНІ ВІДХОДИ

ПРОДУКТИ 
ПРОДУВАННЯ ТА 
ПРОМИВАННЯ, 
ВІДФОРМОВАНІ 
ЗАГОТОВКИ, ПЛЯШКИ, 
СТРУКТУРНІ 
ЕЛЕМЕНТИ

• Усі підприємства зобов’язані максимально забезпечувати належне збирання пластикових відходів. Це дає 
можливість для його перероблення на об’єкті або іншим підприємством.

• Якщо відходи вивозяться з об’єкта, необхідно вести детальний облік усіх дій з їхнього переміщення.
• Інформацію про пластикові відходи, які утворюються на об’єкті, потрібно зберігати й використовувати для 

вдосконалення процесів на ньому. Це робиться з метою скорочення обсягів пластикових відходів, 
пов’язаних з новими акціями, а також внесенням змін у кольорову гамму чи розміри.

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВІДХОДИ, ЩО НЕ СКЛАДАЮТЬ НЕБЕЗПЕКИ

КОМП’ЮТЕРИ, 
МОНІТОРИ, 
ПРИНТЕРИ, 
ТОНЕРИ АБО 
КАРТРИДЖІ

• Перед утилізацією обладнання жорсткі диски необхідно вийняти/стерти, щоб конфіденційні дані не 
потрапили до сторонніх осіб.

• Шнур живлення (якщо він є) потрібно відрізати, щоб обладнання було непридатним для подальшого 
використання.

• Електронні відходи має вивозити з об’єкта уповноважений підрядник з утилізації електронних відходів із 
внесенням облікового запису про переміщення відходів.

• Якщо обладнання передається благодійним організаціям або іншим отримувачам, його потрібно оглянути й 
перевірити на відповідність вимогам електробезпеки. На ньому мають бути стерті всі конфіденційні дані.

 На всіх об’єктах необхідно максимально забезпечувати перероблення/повторне заправлення картриджів до 
принтерів і тонер-картриджів.

ЕЛЕКТРОННІ ВІДХОДИ

РОБОТИ З 
ТЕХНІЧНОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ

МЕТАЛЕВІ ВІДХОДИ
• Уповноважений підрядник з управління відходами може виконувати лише роботи з вивезення металевих 

відходів. Без актів передавання відходи забороняється передавати особам, які надають послуги 
«придорожнього» збирання.

• Якщо драбина більше не потрібна на об’єкті, у її конструкцію потрібно внести такі зміни, що виключають 
подальше користування нею. Це робиться для уникнення випадків отримання шкоди чи травмування на 
несправній драбині.

Дані про сертифікацію всіх підрядників з управління відходами підлягають регулярній перевірці. Це дає 
можливість встановити право того чи іншого підрядника з управління відходами на здійснення діяльності з 
вивезення відходів і поводження з ними.

КОНТРОЛЬ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ
1.

Дотримання вимог цієї політики забезпечується шляхом проведення внутрішньої перевірки й огляду 
робочого місця на предмет виконання вимог безпеки.

2.

На наших об’єктах ведеться облік усіх дій з передавання відходів. Підприємство використовуватиме цю 
інформацію для контролю обсягу утворення відходів, а також способів і місць їхньої утилізації.

3.

Ця політика доводиться до відома всіх працівників, 
підрядників і відвідувачів. Зміни вносяться щороку 
або, за потреби, частіше.

Дата наступного перегляду: Травень 2023 р.

Джерардо Чіая
Головний виконавчий директор
Травень 2022 р. (ред. 1)

СТОРІНКА 2/2


