ЕКОЛОГІЧНА
ПОЛІТИКА
АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»
Акціонерне товариство
«Укргазвидобування»
(далі – Товариство)
є прихильником проведення
відповідальної
екологічної політики.

ЕКОЛОГІЧНА
ПОЛІТИКА
ТОВАРИСТВА
ҐРУНТУЄТЬСЯ
НА ТАКИХ
ПРИНЦИПАХ:














лідерство
та відповідальність;
гармонізація економічних
інтересів Товариства
з екологічними
та соціальними інтересами
суспільства;
застосування найкращих
доступних технологій;

ЗОБОВ`ЯЗАННЯ
У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ












пріоритет
превентивного підходу;
застосування ризикорієнтованого підходу
під час планової діяльності
та мінімізація ризиків
негативного впливу
на довкілля;
екологічна освіта
та культура;
відкритість інформації
та прозорість діяльності.

Екологічна політика
АТ «Укргазвидобування»
є основою для встановлення
екологічних цілей та завдань.





Дотримуватися вимог природоохоронного законодавства
України, міжнародних угод, стандартів у сфері охорони
довкілля та будь-яких інших вимог, відповідальність
за виконання яких бере на себе Товариство.
Розробляти та впроваджувати галузеві екологічні норми,
нормативи й стандарти, які відповідають державним
або міжнародним вимогам.
Управляти
екологічними
ризиками
за
допомогою
ідентифікації та оцінки суттєвих екологічних аспектів і впливів,
впровадження та моніторинг заходів з їх попередження
або усунення.
Безперервно
покращувати
екологічну
ефективність,
ставлячи екологічні цілі та реалізуючи відповідні екологічні
програми, спрямовані на постійне вдосконалення системи
екологічного управління.
Впроваджувати у діяльність Товариства принципи сталого
розвитку та мінімізувати вплив на клімат, поступово
зменшуючи обсяги викидів парникових газів і впровадивши
ефективне споживання ресурсів та управління відходами.
Під час закупівель віддавати перевагу там, де
це можливо, екологічно та соціально прийнятним товарам
і послугам, зокрема можливості повторного використання
відпрацьованих матеріалів і ресурсів.
Дотримуватися прозорого спілкування з заінтересованими
сторонами, зокрема з працівниками, підрядниками, клієнтами,
громадськістю для того, щоб гарантувати врахування їхніх
думок під час ухвалення рішень з екологічних питань.
Проводити відповідну роботу з партнерами, постачальниками
та регуляторами для досягнення екологічних цілей.

Екологічна політика Товариства доводиться до відома
громадськості та всіх працівників УГВ, може бути скорегована
за змін пріоритетів розвитку та умов діяльності та періодично
переглядатиметься.
Керівництво
Товариства
усвідомлює,
що
екологічна
ефективність є фундаментальною для успіху бізнесу Товариства
та соціальної стабільності, а також є частиною стратегічного
бачення подальшого розвитку, тому бере зобов’язання щодо
виконання положень цієї Екологічної політики для турботи про
суспільство і майбутні покоління.

