
До п. 12 

ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА  

«УКРНАФТА» 

 

Політика щодо екологічної стабільності 

 

 

 Політика ПАТ «Укрнафта» щодо 

охорони навколишнього середовища 

базується на принципі сталого розвитку, під 

яким розуміється економічне зростання при 

максимально раціональному використанні 

природних ресурсів, забезпеченні 

екологічної стабільності та збереження 

довкілля для майбутніх поколінь. 

 Основні принципи політики 

Компанії: 

- відповідальність перед суспільством 

сьогодні та в майбутньому; 

- бажання задовільнити потреби 

споживачів при обов’язковому 

раціональному, збалансованому та 

екологічно безпечному 

природокористуванні; 

- залежність від екологічної рівноваги, 

завдяки якій ми отримуємо доступ 

до високоякісних ресурсів. 

 

Зобов'язання Компанії по веденню 

екологічно-збалансованого бізнесу 

 

 

 У відповідності до Корпоративних 

принципів Компанії у відношенні до 

навколишнього середовища, ми 

приймаємо на себе наступні 

зобов’язання стосовно: 

- відповідності національному 

законодавству в галузі охорони 

навколишнього середовища; 

- поступового переходу та адаптації 

природоохоронної діяльності Компанії 

до норм та принципів ЄС; 

- постійного покращення роботи 

Компанії в галузі екології, підтриманню 

та удосконалення інтегрованої системи 

управління, що включає в себе 

екологічні принципи, програми і 

практики для кожного виду діяльності і 

відповідає міжнародному стандарту ISO 

14001; 

ENVIRONMENTAL POLICY OF PUBLIC 

JOINT STOCK COMPANY UKRNAFTA 

 

 

 

Ukrnafta Policy on Environmental 

Sustainability 

 

 Ukrnafta PJSC policy on 

Environmental Sustainability is based on the 

principle of sustainable development, which 

means economic growth while rational use of 

natural resources and ensures Environmental 

Sustainability for future generations: 

  

 

Basic Principles of the Company’s policy:  

- Commitment to the society today and 

in the future;  

- Desire to fulfill consumer’s needs while 

obligatory, rational, balanced and 

ecologically safe use of natural 

resources;  

- Dependency on environmental balance, 

due to which we obtain the access to 

high quality resources. 

 

 

 

Commitment of the Company to 

environmentally sustainable business 

practices 

 

 Under the Company Corporate 

Business Principles in relation to the 
environment, we are therefore committed 

to: 

 

- full compliance with all applicable legal 

environmental requirements; 

-  gradual transition and adaptation of the 

Company's environment protection 

activities to the standards  and principles of 

the EU;  

- constant enhance of efficiency of the 

Company in the sphere of ecology, support 

and improvement of Integrated 

Management System that includes 

environmental principles, programs and 

practices for every kind of activity and 

complies with international standard  ISO 

1400;  
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- впровадження новітніх рішень в 

галузі екології, підвищення 

енергоефективності процесів 

виробництва та діяльності на всіх 

стадіях; 

- пріоритетності превентивних дій з 

недопущення негативних впливів на 

довкілля; 

- переваги для постачальників, що 

постійно приділяють увагу підвищенню 

ефективності та збалансованості бізнесу, 

а також раціональному використанню 

ресурсів; 

- проведення незалежних аудитів в 

галузі охорони навколишнього 

середовища, оцінки та сертифікації 

діяльності; 

- надання обґрунтованої та точної 

інформації щодо наших продуктів і 

діяльності; 

- навчання та інформування з питань 

охорони навколишнього середовища 

наших співробітників, бізнес-партнерів 

та громадськості, підвищення 

екологічної самосвідомості; 

- застосування екологічно безпечних 

практик ведення бізнесу та розуміння 

нашими співробітниками зусиль, 

спрямованих на покращення стану 

навколишнього середовища; 

- ведення відкритого діалогу з 

постачальниками, співробітниками, 

місцевими громадами з питань 

діяльності компанії в галузі екології.  

 

Наші пріоритети та цілі 

 

- мінімізація питомого негативного 

впливу на довкілля та ресурси;  

- підвищення ефективності 

використання не відновлюваних 

природних ресурсів і джерел енергії та 

використання альтернативних джерел 

енергії; 

- постійний контроль за чинниками 

впливу на довкілля та регулювання цього 

впливу; 

- пріоритетність еколого-економічних і  

природоохоронних аспектів нарівні з  

традиційними фінансово-економічними  

показниками при розробці проектів та їх  

реалізації;      

- implementation of modern decisions to 

the sphere of environment, enhance 

production process efficiency at every 

stage;  

 

- priority of preventative measures from 

negative impacts on the  environment; 

 

- benefits for the suppliers that pay 

constant attention to the business 

effectiveness and balance and to rational 

use of resources;  

 

-   conduct an independent audit in the 

sphere of environmental protection, work 

assessment and certification; 

     

  - provide justified and accurate 

information on our products and operations; 

 

-   training and instruction of our fellow 

employees, business partners and 

community on environmental safety issues  

and the improvement of their environmental 

understanding; 

- the use of environmentally sound 

business practices and our employees’ 

understanding of   efforts aimed at 

environmental improvement; 

 

-    an open dialogue with suppliers, 

employees, local communities on the 

company activity    in  the field of ecology. 

 

 

Our priorities and objectives 

 

- minimization of specific negative 

impact on the environment and resources;  

 

- more efficient use of non-renewable 

natural resources and energy sources and 

the use of alternative energy sources; 

 

- constant control of the influence on the 

environment and regulation of this 

influence; 

- priority to ecological-economic and 

environmental aspects along with 

traditional financial and economic 

indicators in the development of projects 

and their implementation; 
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- обов’язкове врахування екологічних 

чинників при розробці політики закупівель 

технологій, матеріалів і устаткування, 

виконання робіт і послуг підрядниками; 

- надання переваги місцевим виробникам  

та товарам, виробленим у відповідності до 

принципів екологічної стабільності; 

- залучення всього персоналу Компанії до 

діяльності по зменшенню екологічних 

ризиків. 

 

Система Екологічного Управління 

 

Дана політика впроваджується в рамках 

Інтегрованої системи управління Компанії. 

Керівники на місцях несуть 

відповідальність за її впровадження. 

Для забезпечення послідовного та 

комплексного впровадження даної політики 

усі виробничі підрозділи пройдуть 

сертифікацію по стандарту ISO 14001.  

Компанія буде забезпечувати постійне 

поліпшення як природоохоронної 

діяльності, так і системи управління цією 

діяльністю в цілому. 

Функціонування системи екологічного 

управління Компанії забезпечуватиметься 

за рахунок достатності організаційних, 

матеріальних, кадрових та фінансових 

ресурсів. 

 

Партнерські відносини в галузі охорони 

навколишнього середовища 

 

 Основними положеннями 

партнерських відносин у галузі охорони 

навколишнього середовища та 

раціонального використання природних 

ресурсів є:  

- взаємодія та співпраця з державними, 

недержавними, громадськими установами, 

підприємствами та організаціями 

зацікавленими в екологічно безпечній 

діяльності Компанії;  

- проведення і стимулювання наукових 

досліджень, направлених на підвищення 

енергоефективності, зниження негативного 

впливу на довкілля та екологічних ризиків; 

- участь у глобальних, у тому числі 

міжнародних, програмах, направлених на 

досягнення сталого розвитку, збереження 

клімату і біорізноманіття; 

- taking into account ecological factors in 

development of procurement policy for 

technologies, materials, equipment, works 

and services from contractors; 

- giving preference to local producers 

and products made in accordance with the 

principles of environmental sustainability; 

- involvement of all the Company staff to 

the mitigation of environmental risks. 

 

 

Environmental Management System 

 

This policy is being implemented under 

the Company Integrated Management System. 

Local heads are responsible for its 

implementation. 

To ensure consistent and comprehensive 

implementation of this policy all the 

production units will be certified according to 

ISO 14001 standard. 

The company will provide continuous 

improvement both of environmental protection 

and of management of this activity as a whole. 

The functioning of the environmental 

management system of the Company shall be 

secured by means of sufficient organizational, 

material, labor and financial resources. 

 

 

 

Partnerships in Environmental Protection 

 

 

Key provisions of partnership in 

environmental protection and rational use of 

natural resources are:     

 

 

- cooperation and collaboration with 

government, non-government, public 

institutions, businesses and organizations 

interested in environmentally safe operation of 

the Company;           

- conducting and promoting scientific research, 

aimed at improving energy efficiency, 

reducing negative impact on the environment 

and environmental risks; 

-  participating in global, including 

international programs, aimed at achieving 

sustainable development, climate protection 

and biodiversity; 
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- забезпечення належного доступу до 

публічної інформації щодо 

природоохоронної діяльності Компанії. 

 ПАТ «Укрнафта» визнає, що діяльність в 

галузі охорони навколишнього середовища 

є загальною відповідальністю і вимагає 

залучення всіх верств суспільства. 

 

Прикінцеві положення 

 

Дана Екологічна політика є 

пріоритетною і доводиться до відома 

кожного працівника Компанії.   

Екологічна політика, що відображає 

позицію Компанії по відношенню до 

природного середовища і реалізації 

принципів сталого розвитку в сучасних 

умовах, є основою для визначення 

екологічної стратегії Компанії, цільового 

планування її діяльності у сфері охорони 

навколишнього середовища та радіаційної 

безпеки.  

Екологічна політика підлягає перегляду, 

коригуванню і вдосконаленню при зміні 

пріоритетів розвитку і умов діяльності 

Компанії. 

 

 

 

-  ensuring adequate access to public 

information on the environmental performance 

of the Company. 

Ukrnafta PJSC recognizes that activities in 

the field of environmental protection is a 

common responsibility and requires the 

involvement of all social strata. 

 

Final Provisions 

 

This environmental policy is of priority and 

should be communicated to every Company 

employee. 

Environmental policy reflects the views of 

the Company with respect to the environment 

and to implementing sustainable development 

principles in present conditions and is the basis 

for determining the Company environmental 

strategy, target planning of its activities in the 

field of environmental and radiation safety. 

 

 

      Environmental policy is subject to revision, 

adjustment and improvement when changing 

development priorities and conditions of the 

Company. 

 

 


