НАША
ПОЛІТИКА У СФЕРІ
ВОДОКОРИСТУВАННЯ
ЗАГАЛЬНА ЗАЯВА
Якщо потрібна вода, більшості з нас достатньо відкрити кран. Тому ми сприймаємо її як належне. Проте у світі є понад
2 мільярди людей, які не мають доступу до джерела чистої води. Крім того, обсяги споживання води продовжують
зростати, її забруднення збільшується експоненційно, запаси прісної води скорочуються, а глобальні проблеми
загострюються.
Вода — це дефіцитний і дорогоцінний ресурс, який потребує негайного захисту.
У своїй діяльності Logoplaste споживає води небагато — головним чином для охолодження в замкнутому циклі, для
миття та для особистих потреб. Але ми взяли на себе зобов’язання з контролю, відповідального управління та вживання
заходів зі зменшення обсягів води, які ми використовуємо навіть на територіях, де її ще залишається багато.
Ми повинні використовувати воду в діяльності та повсякденному житті розумно й відповідально.

КОНКРЕТНІ ЦІЛІ

• Забезпечення дотримання всіх вимог екологічного законодавства й
нормативно-правових актів — без жодних компромісів.
• Постійне забезпечення всіх працівників, підрядників і відвідувачів повноцінними
послугами WASH (вода, санітарія та гігієна) в умовах надійного управління.
• Систематичний підхід до управління водними ризиками для компанії та місцевого
населення.
• Відповідальне водокористування, що забезпечується контролем за забиранням
води, а також — першочергово — скороченням і підвищенням ефективності
водоспоживання.
• Управління й контроль за водовідведенням, а також за його впливом на довкілля.
• Збільшення обсягів перероблювання й повторного використання води у всіх
можливих випадках.

СТРАТЕГІЯ LOGOPLASTE У СФЕРІ РАЦІОНАЛЬНОГО
ВОДОКОРИСТУВАННЯ
• Рішення про купівлю обладнання повинно першочергово враховувати його
показники ефективності водокористування.
• Впровадження оптимальних методів водокористування та збереження на нових і
нинішніх виробничих об’єктах.
• Регулярне обслуговування обладнання з метою запобігання втрат води.
• Популяризація принципів правильного та відповідального водокористування
шляхом інформування та навчання.
• Повідомлення про проблеми з водокористуванням, вивчення та вжиття належних
заходів з їхнього усунення.
• Обмін інформацією про оптимальні методи, щоб усі могли вчитися та
вдосконалюватися.

МОНІТОРИНГ І ВИМІРЮВАННЯ
• Усі підприємства повинні знати, який обсяг води вони споживають у виробничих
і побутових цілях (лічильники). Ми повинні вести облік загальних обсягів
споживання води.
• Наша мета — скорочувати обсяги видобутку та споживання води шляхом
постійного вдосконалення та розвитку технологій.
• Ми регулярно проводитимемо огляд і перевірку нашого обладнання,
технологічних процесів і процедур.

«LOGOPLASTE НЕ МАРНУЄ ЖОДНОЇ КРАПЛІ».
Ця політика доводиться до відома всіх працівників,
підрядників і відвідувачів. Зміни вносяться щороку або,
за потреби, частіше.
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