ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ ДП «АМПУ»
від ___ ___ 2020 №__

ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ»
Державне підприємство «Адміністрація морських портів України» прагне
до збереження навколишнього природного середовища, удосконалює систему
екологічного менеджменту підприємства.
Дотримуючись цілей сталого розвитку України, Основних засад (стратегії)
державної екологічної політики України на період до 2030 року, затвердженої
Законом України від 28.02.2019 № 2697-VIII, Екологічною політикою
підприємства встановлюються наступні ЗАДАЧІ:
Забезпечувати виконання вимог міжнародного та національного
законодавства України з охорони навколишнього природного середовища,
вимог міжнародного стандарту ISO 14001:2015 «Системи екологічного
менеджменту - Вимоги та настанови щодо застосування»;
Впроваджувати заходи з мінімізації антропогенного впливу на
навколишнє природне середовище;
Організовувати та забезпечувати екологічну безпеку шляхом
вдосконалення виробничих та управлінських процесів;
Підтримувати імідж підприємства, як підприємства високої екологічної
безпеки міжнародного рівня.
Для реалізації задач Екологічної політики встановлюються наступні
стратегічні ЦІЛІ:
Визначати та управляти істотними екологічними аспектами впливу на
навколишнє природне середовище;
Планувати річні та стратегічні екологічні програми заходів, які
забезпечать ефективне управління істотними екологічними аспектами та
ризиками, покращення екологічних показників;
Забезпечувати необхідними ресурсами;
Підвищувати кваліфікацію персоналу з питань охорони навколишнього
природного середовища;
Раціонально використовувати природні ресурси, впроваджувати
енергозберігаючі технології;
Здійснювати моніторинг, аналізувати та оцінювати екологічні показники
впливу на атмосферне повітря, акваторію, землю;
Забезпечувати відповідність системи екологічного менеджменту
ДП «АМПУ» до вимог міжнародного стандарту ISO 14001:2015;
Проводити внутрішні аудити системи екологічного менеджменту
ДП «АМПУ» міжнародному стандарту;

Складати щорічний звіт щодо екологічної результативності системи
екологічного менеджменту;
Проводити аналіз ефективності системи екологічного менеджменту;
Постійно удосконалювати та покращувати систему екологічного
менеджменту за допомогою впровадження більш ефективних системних
підходів, механізмів моніторингу та контролю;
Співпрацювати з органами державної влади та місцевого
самоврядування, громадськістю та зацікавленими сторонами у сфері
природоохоронної діяльності;
Інформувати персонал, громадськість про результати реалізації
екологічної політики.
Екологічна політика з охорони навколишнього середовища державного
підприємства «Адміністрація морських портів України» поширюється на всі
виробничі процеси, доводиться до відома всіх працівників підприємства,
громадськості, суб’єктів господарювання, що провадять господарську діяльність
у морському порту.
Керівництво та працівники ДП «АМПУ» усвідомлюють свою
відповідальність за збереження навколишнього природного середовища, беруть
на себе зобов’язання дотримуватися положень Екологічної політики, виконувати
заходи щодо її забезпечення.
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