
 

 
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ПОЛІТИКА 

ГРУПИ КОМПАНІЙ «ГЕО АЛЬЯНС» 
ЩОДО ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА 

ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ  

 
GEO ALLIANCE GROUP 

COMMITMENT AND POLICY ON 
HEALTH AND SAFETY  

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ: 
 

• Не наносити шкоду людям; 

• Оберігати навколишнє середовище; 

• Економно використовувати ресурси та енергію 
під час здійснення виробничої діяльності; 

• Розробляти енергетичні ресурси, що 
відповідають цим цілям; 

• Публічно звітувати про нашу діяльність; 

• Грати провідну роль у впровадженні новітніх 
технологій з питань охорони праці та техніки 
безпеки; 

• Розглядати питання щодо охорони праці та 
техніки безпеки на рівні з важливими бізнес-
питаннями; 

• Впроваджувати сприйняття, де всі працівники 
підтримують це спрямування. 

 
Таким чином ми намагаємося вести таку 

політику щодо охорони праці та техніки безпеки, 
якою ми можемо пишатися, щоб завоювати довіру 
співробітників та суспільства в цілому, бути 
гарними сусідами та підтримувати сталий розвиток. 
 
ПОЛІТИКА: 

• Використовуємо системний підхід до питань 
охорони праці та техніки безпеки, метою якого є 
дотримання законів та постійного покращення 
виконуваних робіт. 

• Встановлюємо цілі для покращення та 
оцінюємо, заохочуємо та звітуємо про роботу 
працівників. 

• Зобов’язуємо підрядників ставитися до питань 
охорони праці та техніки безпеки відповідно до 
цієї стратегії. 

 
Кожен з нас має право та обов’язок 

втручатися в небезпечні дії та обставини, або у 
випадку, коли діяльність не відповідає Політиці 
чи Зобов’язанням щодо охорони праці та 
техніки безпеки. 

COMMITMENT: 
 

• Pursue the goal of no harm to people; 

• Protect the environment; 

• Use material and energy efficiently in our 
operations; 

• Develop energy resources consistent with these 
aims; 

• Publicly report on our performance; 

• Play a leading role in promoting innovative 
technologies in health and safety field; 

• Manage HSE matters as any other critical 
business activity; 

• Promote a culture in which all employees share 
this commitment. 

 
 
 
In this way we aim to have an HSE 

performance we can be proud of, to earn the 
confidence of employees and society at large, to 
be a good neighbour and to contribute to 
sustainable development. 
 
 
POLICY: 

• Have a systematic approach to HSE 
management designed to ensure compliance 
with the law and to achieve continuous 
performance improvement; 

• Set targets for improvement and measure, 
appraise and report performance; 

• Require contractors to manage HSE in line 
with this policy; 

 
 

Each of us has a right and duty to 
intervene with unsafe acts and conditions or 
when activities are not in compliance with this 
HSE Policy or Commitment. 
 


