
 

Даний документ в роздрукованій формі без номеру екземпляру та оригінальних підписів є неконтрольованим і дійсним лише в день друку. 
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ПППооолллііітттииикккааа   кккооомммпппаааннніііїїї   
 

ТОВ «ТАТРАФАН ПЛАСТХІМ-Т» належить до виробників  двовісно-орієнтованих 
поліпропіленових плівок, призначеної для упаковки продуктів харчування та 
тютюнових виробів, непродовольчих товарів, металізованої плівки, 
призначеної для упаковки продуктів харчування та непродовольчих товарів. 
 
Нашою метою є виробництво високоякісної продукції та надання високоякісних послуг 
для задоволення вимог замовників завдяки постійному вдосконаленню наших 
процесів з урахуванням впливу на навколишнє середовище, здоров'я та безпеку 
наших співробітників, а також дотримання основних гігієнічних умов виробничого 
середовища для забезпечення безпеки наших продуктів. Організація зобов’язується 
дотримуватися законодавчих вимог у всіх сферах своєї діяльності. 
Політика відповідає намірам і контексту організації, а також підтримує її стратегічний 
напрямок.  
 
У тісній співпраці з нашими партнерами ми хочемо втілити бачення компанії, яка 
прагне підвищити рівень задоволеності клієнтів та розширити знання 
організації, постійно вдосконалюватися. 
 
Інвестуючи в навчання та розвиваючи професійні можливості наших співробітників у 
всіх сферах управління, ми створюємо умови для спільної роботи з акцентом на 
взаємодію, лояльність, етичну та екологічну поведінку та безпеку продукту. 
 
Взаємна повага, розуміння, розширення повноважень та обізнаність серед 
працівників спрямовані на те, щоб допомогти суспільству стати більш 
стабільним, ефективним, розвинутим . 
 
Нашою метою є створення та стабілізація процесів відповідно до вимог та зобов'язань 
законодавства з метою мінімізації негативних впливів на навколишнє середовище 
через: 
- скорочення кількість відходів за умов дотримання принципів управління відходами 
- переробку технологічних відходів з власних продуктів виробництва 
- економічне використання природних ресурсів 
- поводження з небезпечними речовинами з метою мінімізації впливу на безпеку, 
    здоров'я та навколишнє середовище 
- прозору співпрацю з партнерами, зокрема з відповідними органами державної  
    влади. 
 
Політика компанії є доступна всім працівникам, які зобов'язуються  слідувати її 
дотриманню та реалізації на всіх рівнях управління. 
 
Політика компанії є складовою частиною стратегічних цілей компанії. Відповідність 
вимогам і зобов'язанням надає нам відповідальність перед громадськістю, 
державними органами та всіма нашими партнерами. 
 
        Директор виконавчий                                                       Рудольф Крайняк 

   20.05.2020  
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