
Політика інтегрованої системи менеджменту згідно
з вимогами норм ISO 9001, ISO 14001, ISO  45001 i стандарту IFS 

Logistics, правила транспортування та зберігання органічної 
продукції 

,Збудування іміджу гідного довіри партнера, вихід назустріч очікуванням наших Клієнтів, вдосконалювання
організації та прагнення надавати логістичні послуги найвищої якості на базі постійної турботи про безпеку
харчів, безпеку і захист працівників та довкілля – це основи рішення про впровадження ІСМ в галузі
вітчизняного і міжнародного транспорту, а також послуг контрактної логістики при контрольованій
температурі.
Наша мета – стабільно утримувати позицію лідера на ринку фірм, які надають логістичні послуги, при
контрольованій температурі, тому ми зобов’язуємося діяти згідно з вимогами вищезгаданих стандартів,
правових положень та інших зобов’язань.

Ми декларуємо вдосконалення функціонування ІСМ та її процесів шляхом постійного підвищення
свідомості працівників, контрагентів, партнерів та субпостачальників в сфері якості, безпеки харчових
продуктів, БГП, а також впливу на навколишнє середовище.

Ми будуємо конкурентну перевагу наших Клієнтів шляхом:
▪ підвищення витратної ефективності процесів
▪ приязне обслуговування
▪ пропонування послуг найвищої якості

Ми покращуємо безпеку наших працівників, водіїв та контрагентів шляхом:
▪ ідентифікування і виключення загроз, які впливають на безпеку і здоров’я, а також

обмеження ризика в аспекті БГП
▪ запобігання травмам, подіям, які потенційно створюють загрозу нещасного випадку,

нещасним випадкам та професійним хворобам, завдяки зведенню до мінімуму професійного
ризика

▪ консультування і участі працівників /представників працівників у вдосконаленні системи
менеджменту БГП

▪ просування активної культури безпеки

Ми забезпечуємо безпеку харчів шляхом:
▪ утримування максимально допустимих величин, визначених для критичних точок в процесі

реалізації наших послуг
▪ встановлення і утримання системи менеджменту неперервності дій (BCM) як інтегрального

елементу діяльності компанії

Ми обмежуємо вплив на навколишнє середовище шляхом:
▪ впровадження технічних рішень, які не шкодять довкіллю
▪ раціонального господарювання відходами
▪ зменшення викиду газів згоряння шляхом підбору субперевізників з машинним парком, який

все менше і менше шкодить навколишньому середовищу
▪ ефективних дій в аварійних ситуаціях, які загрожують навколишньому середовищу

Наша Політика поширена і її знають працівники, партнери, контрагенти і інші зацікавлені сторони.
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