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I. ДЕКЛАРАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

ПРИНЦИПИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

МІСІЯ ДТЕК У ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Для реалізації Екологічної політики, ДТЕК:
• Забезпечує функціонування, аналіз і постійне покращення системи екологічного менеджменту
• Дотримується обов’язкових законодавчих та інших вимог, прийнятих ДТЕК
• Забезпечує впровадження превентивних заходів,
модернізуючи технологічні процеси на всіх стадіях
виробничого ланцюжка
• Реалізує річні та стратегічні екологічні програми в обсязі, достатньому для результативного та
ефективного управління суттєвими екологічними
аспектами та ризиками
• Забезпечує моніторинг, вимірювання, аналіз
та оцінювання екологічних показників
• Забезпечує екологічну безпеку шляхом вдосконалення виробничих і управлінських процесів
• Взаємодіє з громадськістю та зацікавленими сторонами у сфері природоохоронної діяльності
• Бере участь у зовнішніх ініціативах з охорони
навколишнього середовища, включно з розвитком і вдосконаленням природоохоронного законодавства України
• Навчає персонал у галузі захисту навколишнього
середовища
• Мотивує всіх працівників ДТЕК до підвищення екологічної результативності

ДТЕК прагне забезпечити захист навколишнього середовища, удосконалювати виробничі та управлінські
процеси, дотримуючись принципів сталого розвитку, інвестувати в природоохоронні заходи в усіх сферах діяльності своїх підприємств. Природоохоронна діяльність
є невід’ємною частиною успішного ведення бізнесу ДТЕК
ЦІЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
• Захищати навколишнє середовище, включно із
запобіганням забруднення, раціональним використанням ресурсів, зниженням впливу на зміну
клімату, захистом біологічного різноманіття
та екосистем
• Розвивати чисту відновлювальну енергетику
і модернізувати традиційну генерацію ДТЕК
• Виконувати обов’язкові законодавчі та інші вимоги, прийняті ДТЕК
• Забезпечувати екологічну безпеку підприємств
ДТЕК
• Постійно вдосконалювати систему екологічного
менеджменту для покращення показників екологічної діяльності
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II. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ
ПОЛІТИКИ

2. ЦІЛІ ТА ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ
ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

1. ПЕРЕЛІК ПРОЦЕСІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

2.1 Функціонування та постійне покращення
корпоративної системи екологічного менеджменту

1.1		

1.2		

1.3		
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Функціонування та постійне покращення корпоративної системи екологічного менеджменту — це
процес, що включає підготовку регламентувальних документів у галузі захисту навколишнього
середовища, організацію та забезпечення природоохоронної діяльності, регулярний аудит і аналіз
результативності системи
Забезпечення екологічної безпеки — це процес, що включає дії, спрямовані на захист природного середовища й життєво важливих інтересів людини від можливого негативного впливу
діяльності підприємств ДТЕК, надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру,
їхніх наслідків
Співпраця з питань екологічної безпеки — це
процес взаємодії, вибудовування та підтримання відносин із громадськими організаціями,
державними органами влади та іншими зацікавленими сторонами у сфері природоохоронної
діяльності ДТЕК
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Цілі
ДТЕК прагне:
• Забезпечувати результативне та ефективне
функціонування системи екологічного менеджменту
• Постійно покращувати систему екологічного менеджменту за допомогою впровадження
системних підходів, механізмів моніторингу та
контролю, передового досвіду
• Залучати персонал усіх рівнів до діяльності з захисту навколишнього середовища
• Розвивати екологічну культуру персоналу та
населення, що проживає в районах діяльності
ДТЕК
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Для досягнення цілей ДТЕК зобов’язується
дотримуватися таких принципів:
2.1.1
2.1.2
2.1.3

2.1.4

2.1.5
2.1.6

2.1.7
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Враховувати суттєві зовнішні та внутрішні чинники, обставини, що стосуються діяльності підприємств ДТЕК і навколишнього середовища
Визначати структуру відповідальності в усіх процесах системи екологічного менеджменту
Визначати екологічні аспекти, які можуть суттєво впливати на навколишнє середовище, а
також ризики та можливості екологічного характеру
Розробляти, реалізовувати річні та стратегічні
екологічні програми в обсязі, достатньому для
результативного та ефективного управління
суттєвими екологічними аспектами та ризиками
Забезпечувати систему екологічного менеджменту ресурсами, достатніми для її ефективного функціонування
Регулярно проводити аудити системи екологічного менеджменту для оцінювання її відповідності встановленим критеріям, контролю реалізації екологічних програм і виконання вимог
регламентувальних документів
Аналізувати функціонування системи екологічного менеджменту для визначення напрямів її
покращення
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2.1.8

Регулярно підтверджувати відповідність системи екологічного менеджменту вимогам міжнародного стандарту ISO 14001
2.1.9 Проводити регулярне навчання персоналу підприємств ДТЕК з охорони навколишнього середовища
2.1.10 Контролювати виконання підрядниками та постачальниками обов’язкових вимог у галузі охорони навколишнього середовища
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Для досягнення цілей ДТЕК зобов’язується
дотримуватися таких принципів:

2.2. Екологічна безпека
Цілі

2.2.1

ДТЕК прагне:
• Комплексно оцінювати й аналізувати вплив
своєї діяльності на навколишнє середовище
• Скорочувати питомі викиди забруднювальних
речовин і парникових газів в атмосферу
• Знижувати обсяги та покращувати якісні показники скидів стічних вод
• Раціонально використовувати водні ресурси
• Збільшувати обсяги утилізації відходів, зокрема
золошлакових відходів і гірської породи, екологічно безпечно їх розміщувати
• Здійснювати раціональне землекористування та
відновлення порушених земель
• Раціонально споживати та заощаджувати ресурси
• Зберігати різноманітність видів рослин і тварин
• Розвивати потужності відновлюваних і альтернативних джерел енергії

8

Редакція 3.0/Затверджена 17.05.17

2.2.2

2.2.3
2.2.4
2.2.5

Проводити моніторинг, вимірювання, аналіз
і оцінювання основних показників екологічної
діяльності
Вести звітність з охорони навколишнього середовища, аналізувати результати контролю стану
довкілля і використовувати їх під час планування
природоохоронної діяльності
Організовувати та проводити екологічну експертизу відповідно до вимог законодавства України
Модернізувати технологічні процеси для запобігання, скорочення або повного усунення негативного впливу на навколишнє середовище
Забезпечувати готовність до надзвичайних
ситуацій, які потенційно можуть впливати на
навколишнє середовище, своєчасно реагувати
та мінімізувати їхні можливі наслідки
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2.3 Співпраця з питань екологічної безпеки

III. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І КОНТРОЛЬ

Цілі

3.1		

ДТЕК прагне до довгострокового сталого розвитку,
підтримуючи високий рівень корпоративної соціальної
відповідальності щодо захисту навколишнього середовища, і формування конструктивних взаємодій із громадськістю, державними органами та іншими зацікавленими
сторонами щодо розв’язання екологічних питань

3.2		

Дотримання Екологічної політики є обов’язком
кожного працівника ДТЕК
Контроль належного виконання Екологічної
політики ДТЕК здійснюють Наглядова рада,
Генеральний директор ТОВ «ДТЕК Енерго»,
Директор ТОВ «Вінд Пауер», Генеральний директор ТОВ «ДТЕК Нафтогаз»

Для досягнення цілей ДТЕК зобов’язується
дотримуватися таких принципів:
2.3.1
2.3.2

2.3.3

2.3.4
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Висувати ініціативи з розробки та коригування
нормативно-правових документів природоохоронного законодавства
Активно взаємодіяти з державними органами
влади, громадськістю та іншими зацікавленими
сторонами для ефективного розв’язання екологічних питань, зокрема фінансування програм із
захисту навколишнього середовища
Розглядати та своєчасно реагувати на звернення, що стосуються екологічних питань, від громадських організацій, державних органів та інших зацікавлених сторін
Інформувати громадськість про свою природоохоронну діяльність у межах корпоративної звітності ДТЕК, а також відповідно до вимог природоохоронного законодавства України
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