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Політика
з охорони 
навколишнього 
середовища

Київ, листопад 2019



 Дотримання законодавства України у сфері охорони навколишнього середовища

 Постійний аналіз, покращення та підвищення результативності у сфері охорони навколишнього 
середовища

 Забезпечення єдиного підходу в управлінні системою екологічного менеджменту та неперервного 
покращення відповідно до найкращих світових практик та вимог міжнародного стандарту ISO 14001

 Попередження і мінімізація негативного впливу на навколишнє середовище

 Створення системи моніторингу впливу на навколишнє середовище, ефективне управління 
екологічними ризиками/ аспектами

 Внесення цілей і задач з охорони навколишнього середовища в бізнес-плани, стратегії та процеси 
для забезпечення того, щоб вони стали обов’язковою частиною діяльності Компанії

 Забезпечення відкритої та прозорої комунікації з питань охорони навколишнього середовища, а 
також забезпечення співробітників Компанії необхідними ресурсами та знаннями для ефективного 
виконання їх обов’язків

 Співпраця з постачальниками, клієнтами, підрядними організаціями та партнерами по бізнесу для 
забезпечення того, щоб наші стандарти у сфері охорони навколишнього середовища стали також їх 
зобов’язаннями.
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Цілі Політики



 Відповідальність перед населенням у регіонах присутності/ діяльності щодо охорони 
навколишнього середовища: раціональне використання енергетичних і природних 
ресурсів, підтримка проектів з охорони навколишнього середовища

 Усвідомлювана і відповідальна проектна діяльність – реалізація інвестиційних 
проектів з урахуванням оцінки впливу на навколишнє середовище

 Раціональне та збалансоване використання природних ресурсів

 Використання енергоефективних технологій

 Навчання та розвиток персоналу у сфері охорони навколишнього середовища та 
раціонального використання природних ресурсів

 Дотримання вимог законодавства України та міжнародних стандартів у сфері екології 
та охорони навколишнього середовища

 Відкритість, інформування та взяття до уваги думки зацікавлених сторін

 Контроль за дотриманням третіми особами (підрядниками, агентами і т.д.) 
законодавства України у сфері охорони навколишнього середовища.
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Принципи Кернел у сфері охорони навколишнього середовища



 Оцінка екологічних та соціальних впливів і управління ними

 Трудові відносини та умови праці

 Ресурсоефективність, запобігання і контроль рівня забруднення навколишнього 
середовища

 Охорона здоров’я та безпека

 Купівля земель, вимушене переселення та економічне переміщення

 Збереження біологічного різноманіття та стале управління природними ресурсами

 Взяття до уваги вимог та побажань місцевих громад у місцях реалізації проектів 
інвестиційної діяльності

 Збереження та захист культурної спадщини при реалізації інвестиційних проектів 

 Оприлюднення інформації та взаємодія із зацікавленими сторонами
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Соціально-екологічні стандарти діяльності Кернел відповідно до 
міжнародних вимог

Відповідно до Performance Requirements EBRD



Планування/ інвестиційна діяльність:

 Процеси охорони навколишнього середовища враховуються при прийнятті стратегічних, 
інвестиційних та оперативних рішень

 Здійснюється оцінка впливу запланованої діяльності на навколишнє середовище, у випадку 
необхідності проводяться дії з мінімізації негативного впливу

 Формування довгострокової стратегії з впровадження, підтримки на високому рівні та 
безперервного покращення системи екологічного менеджменту по ISO 14001.

Організація діяльності:

 Постійний пошук можливостей покращення балансу між економічною доцільністю, 
технічними можливостями та наслідками для навколишнього середовища

 Впровадження в щоденну діяльність передових практик у сфері ресурсозбереження та 
мінімізації впливу на навколишнє середовище, використання ресурсоефективних технологій

 Соціальна та екологічна відповідальність при організації та веденні діяльності
 Дотримання вимог законодавства України та міжнародних стандартів у сфері охорони 

навколишнього середовища
 Готовність до аварійних ситуацій, які можуть мати вплив на навколишнє середовище, 

включаючи порядок, реагування та ліквідацію можливих наслідків для навколишнього 
середовища.
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Основні положення
Підхід Кернел до охорони навколишнього середовища (1/2)



Мотивація та розвиток персоналу:

 Розвиток екологічної свідомості у співробітників та підтримка різноманітних 
соціальних/ навчальних проектів у сфері охорони навколишнього середовища

 Підтримка соціальних проектів та індивідуальних ініціатив у сфері навколишнього 
середовища

 Побудова високої та сталої культури у сфері охорони навколишнього середовища.

Моніторинг та контроль діяльності:

 Контроль та аналіз показників: викиди забруднюючих речовин в атмосферу, 
використання води, скиди стічних вод, використання енергоресурсів, утворення, 
зберігання та рух відходів тощо

 Моніторинг раціонального використання природних ресурсів
 Оцінка рівня охорони навколишнього середовища відповідно до стандартів Компанії.

Результати моніторингу діяльності з питань охорони навколишнього середовища є 
основою для прийняття рішень, визначення екологічних цілей та заходів.

Основні положення
Підхід Кернел до охорони навколишнього середовища (2/2)
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Пріоритетні напрями

 Дотримання національних норм та вимог, а також міжнародних практик у сфері охорони навколишнього 
середовища

 Мінімізація негативного впливу на навколишнє середовище, ресурсозбереження, вжиття заходів щодо 
зниження викидів парникових газів (GHGs) та збереження біорізноманіття

 Ризик-орієнтований підхід і дії, спрямовані на попередження негативного впливу на навколишнє середовище

 Підвищення енергоефективності та ресурсоефективності виробничих процесів

 Модернізація технічних і технологічних процесів з метою скорочення викидів, скидів і генерації відходів

 При реалізації інвестиційних проектів – облік всіх можливих впливів на навколишнє та соціальне середовище 
місця реалізації проекту, у т.ч. розташування природно-заповідних об'єктів і особливо охоронюваних 
природних територій

 Підвищення обізнаності та залучення співробітників до діяльності з визначення та зменшення екологічних 
ризиків (аспектів), постійного покращення системи екологічного менеджменту

 Підвищення компетентності та усвідомленості ролі співробітників у вирішенні питань, пов'язаних з охороною 
навколишнього середовища

 Забезпечення відкритості та доступності інформації, пов'язаної з інвестиційною та виробничою діяльністю у 
сфері охорони навколишнього середовища, що сприяє відкритому діалогу з усіма зацікавленими сторонами

 Підвищення рівня взаємодії з третіми сторонами (підрядники, агенти і т.д.) щодо дотримання вимог 
законодавства України з охорони навколишнього середовища.

7



8

• Відповідальний за реалізацію Політики в рамках усієї Компанії

Генеральний директор

Учасники процесу та зони відповідальності

• Відповідальний за реалізацію вимог Політики у сфері охорони навколишнього 
середовища на корпоративному рівні

• Координування робіт щодо впровадження вимог цієї Політики
• Проведення періодичної оцінки загального рівня охорони навколишнього середовища
• Загальна координація роботи з сертифікації при впровадженні системи екологічного 

менеджменту
• Ініціація та координація проведення розслідувань за страховими випадками/ ситуацій 

порушення Політики

Менеджер з охорони праці

• Відповідальні за реалізацію Політики у рамках своїх напрямків
• Контроль над недопущенням виникнення потенційних ситуацій порушення Політики у 

процесі реалізації діяльності
• Контроль рівня обізнаності нових співробітників про принципи Політики
• Визначення зовнішніх і/ або внутрішніх ризиків, які потенційно можуть впливати на 

реалізацію Політики
• Забезпечення реагування на всі виявлені ризики та впровадження відповідних 

контрольних дій
• Участь в процесі щорічного виявлення і оцінки ризиків

Директори напрямків

• Участь у проведенні службових розслідувань випадків/ ситуацій порушення Політики

Юридичний департамент

Комплаєнс-менеджер

• Забезпечення Захисту Заявників у ситуаціях порушення Політики
• Участь у проведенні службових розслідувань обставин, що спричинили порушення 

Політики

• Відповідальні за реалізацію вимог Політики в сфері охорони навколишнього 
середовища на регіональному рівні

• Ідентифікація, аналіз, контроль і управління екологічними аспектами діяльності 
підприємств

• Взаємодія з зовнішніми контролюючими органами, а також зацікавленими сторонами e 
рамках своїх повноважень

• Проведення розслідувань та аналізу виникнення ситуацій, пов'язаних з відхиленнями 
від нормативних вимог

• Визначення та винесення на розгляд вищого керівництва пропозицій,
попереджувальних або коригувальних дій

Менеджери з охорони навколишнього середовища у регіонах
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Етапи процесу управління екологічними ризиками/ аспектами

Етап 2: Розробка і застосування заходів для мінімізації усіх 
неприйнятних екологічних ризиків
Включає як попереджувальні заходи, так і заходи у випадку реалізації ризиків

Етап 3: Постійний контроль та моніторинг за екологічними 
ризиками
Включає аналіз та оцінку стану навколишнього середовища внаслідок впливу 
діяльності Компанії

Етап 1: Визначення та класифікація екологічних ризиків
Ідентифікація та перегляд прийнятних і неприйнятних екологічних ризиків

Виконується раз на рік
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0

 Кернел веде регулярний моніторинг впливу на соціально-економічний стан 
суспільства і довкілля, виконує аналіз результативності своїх соціальних ініціатив, 
показників впливу на навколишнє середовище і дій, спрямованих на мінімізацію 
цього впливу

 Кернел регулярно розкриває інформацію про сталий розвиток та корпоративну 
соціальну відповідальність в щорічному Звіті відповідно до вимог чинного 
законодавства та міжнародних стандартів, принципів Глобальної Ініціативи по 
звітності (GRI), а також розміщує інформацію про принципи і результати 
діяльності в сфері сталого розвитку та Корпоративної соціальної відповідальності 
(КСВ) на корпоративному сайті Компанії і в інших джерелах

 Кернел регулярно надає моніторингові звіти про стан навколишнього та 
соціального середовища регіонів присутності виробничих активів міжнародним 
фінансовим інститутам, відповідно до міжнародних стандартів.

Звітність



Недопустимі дії

✓ Порушення вимог і принципів Політики

✓ Приховування інформації про випадки порушення вимог і 
принципів Політики

✓ Будь дії, які призводять до фінансових або репутаційних 
втрат Компанії в сфері охорони навколишнього 
середовища

✓ Будь-які неправомірні дії, які можуть призвести до 
погіршення умов навколишнього середовища і здоров'я 
людей.

11



Інші положення

✓ Дія Політики поширюється на всіх співробітників Компанії, в т.ч. і її пов'язаних дочірніх компаній у 
всьому світі, незалежно від займаної посади

✓ Загальний контроль за дотриманням вимог Політики та її актуальності покладено на Генерального 
директора

✓ Політика підлягає розгляду Аудиторським комітетом

✓ Кожен співробітник Компанії, в т.ч. і тимчасовий, при виникненні ситуацій, що тягнуть за собою 
порушення Політики зобов'язаний:

• інформувати безпосереднього керівника
• повідомляти про порушення каналами Гарячої лінії 0-800-501-483 або на електронну 

адресу dovira@kernel.ua, або звернутись до Комплаєнс–менеджера compliance@kernel.ua
• брати активну участь при проведенні корпоративних розслідувань.

✓ Власник процесу: Генеральний директор

✓ Розробник Політики: Менеджер з охорони праці

✓ Пов’язані документи:
•Корпоративний Кодекс
•Політика сталого розвитку та корпоративної соціальної відповідальності
•Політика рівних можливостей та культурного різноманіття
•Політика управління конфліктом інтересів і протидії шахрайству та корупції
•Процедура отримання і розгляду інформації, що надійшла каналами Гарячої лінії.
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