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МИ НАДАЄМО 
ПОСЛУГИ З УПРАВЛІННЯ 
ЕКОЛОГІЧНИМИ 
ТА СОЦІАЛЬНИМИ РИЗИКАМИ

Baker Tilly допомагає компаніям поліпшити свої природоохоронні показники, підвищити ефективність 
управління ризиками, отримати додатковий прибуток. Ми готові надати консультаційну підтримку, 

запропонувати практичні рішення в цій галузі, реалізувати локальні чи комплексні проекти.

ПІДГОТОВКА 
ІНТЕГРОВАНОГО ЗВІТУ

Baker Tilly пропонує послуги клі-
єнтам, що бажають скористатися 
інструментами інтегрованої звіт-

ності відповідно до Міжнародного 
стандарту <IR>.

ВІДПОВІДНІСТЬ 
ЕКОЛОГІЧНИМ 

ВИМОГАМ БАНКІВ
Допомога в запровадженні 

Performance Standards для МФК і 
Performance Requirements для ЄБРР 
з метою отримання кредитування 
міжнародних фінансових органі-
зацій (МФО). Розробка програм і 

заходів.

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ 
КОМПАНІЇ НА ЗМІНУ КЛІМАТУ

Проведення аналізу; розробка 
методології обліку та інвентаризації 
викидів парникових газів; розроб-

ка переліку заходів зі зниження, 
запобігання і компенсації викидів 

парникових газів.

ЧИСТЕ ВИРОБНИЦТВО, 
РЕСУРСОЕФЕКТИВНІСТЬ, 

БЕНЧМАРКІНГ
Проводимо загальну оцінку вироб-
ництва і розробляємо план заходів 

щодо покращення виробництва. 
Ми працюємо як з окремим на-

прямком чи технологією, так і з усім 
виробництвом одразу.

РОЗШИРЕНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ 
ТА СОЦІАЛЬНИЙ АУДИТ

Допомагаємо підвищити ефек-
тивність роботи існуючих систем 

екологічної та промислової безпеки 
(EHS – Environment, Health & Safety). 

Діагностуємо системи відповід-
но до критеріїв оцінки зовнішніх 

аудиторів.

ЕКОЛОГІЧНИЙ 
DUE DILIGENCE

Великий досвід екологічного Due 
Diligence в різних галузях дозволяє 
Baker Tilly проводити оцінку еколо-
гічної складової транзакцій і проек-

тів будь-якого рівня складності.

ПРОВЕДЕННЯ 
ПРОЦЕДУРИ ОВД ТА EIA

Підготовка Звіту ОВД, що включає 
аналіз та прогноз впливу на до-

вкілля; оцінку екологічних ризиків. 
В тому числі – аналіз та визначення 

оптимального альтернативного 
варіанту планованої діяльності.

Проведення громадських слухань.
Супровід протягом всієї процедури.

АНАЛІЗ 
СТІЙКОСТІ ЛАНЦЮГА 

ПОСТАВОК
Аналіз відповідності підрядників, 

постачальників внутрішнім і зовніш-
нім вимогам. Перевірка їх релевант-
ності в комерційному, екологічному 
та соціальних аспектах діяльності.

ПІДГОТОВКА 
АБО ПІДТВЕРДЖЕННЯ 

НЕФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Процедура перевірки виконується 
у відповідності до Міжнародного 
стандарту з підтвердження досто-

вірності інформації (ISAE) 3000, 
відповідно до принципів Глобальної 

ініціативи зі звітності (GRI).

Олександр БАСЬКОВ, 
Керівник відділу сталого рзвитку

У потоці багатьох законодавчих змін в Україні досить 
важко зробити фокус і розповісти про головне.

У попередньому випуску ми в загальних рисах розкри-
ли питання гармонізації українського екологічного за-
конодавства до законодавства ЄС та питання викидів 
забруднюючих речовин підприємств. У цьому випуску 
робимо великий акцент на поводженні з відходами та 
іншими екологічними аспектами господарської діяль-
ності підприємств.

У плані поводження з відходами та стічними водами 
українські підприємства очікують справді революційні 
зміни. На це маємо наступні 10-15 років.  Для когось та-
кий великий перехідний період – це можливість нічого 
не робити. Для інших – перехідний період буде часом 
можливостей.

За нашими очікуваннями, вже за 5-7 років ситуація з 
відходами та стічними водами кардинально зміниться 
і компанії зіштовхнуться з великими ризиками штра-
фів та зупинки підприємства, додатковими витратами. 
Спочатку це будуть кошти на приведення своєї діяль-
ності до чинних нормативів, які будуть набагато краще 
перевірятись. Пізніше – на модернізацію підприємств 
задля приведення до майбутніх вимог. 

Або перехідний період може бути часом можливостей, 
коли в найближчі роки, залучаючи дешеві, пільгові і 
грантові кошти, можна буде вирішити свої проблеми 
майбутніх періодів і переозброїти виробництво відпо-
відно до нових вимог. 

Ми вже працюємо з фінансовими установами, підпри-
ємствами, компаніями для того, щоб оцінити теперіш-
ний вплив і розробити програму модернізації під-
приємства, щоб відповідати майбутнім викликам вже 
найближчим часом, бути готовим і конкурентним на 
внутрішньому та зовнішньому ринках. 

Впевнений, що цей випуск буде корисним для всіх дію-
чих і майбутніх підприємств, щоб подумати і спланува-
ти свою діяльність відповідно до змін, що очікуються.

Можна чекати, коли від вас 
вимагатимуть дотримання 

вимог. Або можна очолити процес, 
скориставшись до  того  ж гран-
товими чи пільговими кредитами. 
Саме зараз той час, коли екологіч-
ність виробництва – це «прапор», 
який вас виділить, надасть пе-
реваги, завдяки яким ви зможете 
стати попереду конкурентів
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но проект Національного плану управління відходами до 2030 
року. В документі зазначається те, як відбуватиметься розбу-
дова та  модернізація інфраструктури управління відходами, 
створення спеціальної інформаційної системи, умови переходу 
на нову класифікацію, які підзаконні акти, технічні регламенти 
та стандарти потрібно розробити та ухвалити.
Втілювати стратегію в  життя повинні будуть близько десяти 
нових законів та технічних регламентів. Основним законом, 
який запровадить європейські принципи поводження з від-
ходами, нову термінологію та фінансові механізми, буде рам-
ковий закон «Про відходи».

WASTE REVOLUTION

По суті, потрібно перейти від наявної сьогодні лінійної еконо-
міки (природні ресурси  – сировина  – виробництво і спожи-
вання продукції  – утворення відходів  – захоронення відходів) 
до  кругової (циркулярної) економіки, перетворивши відходи 
на сировину та замкнувши цикл. Окрім завдання з максималь-
ного поширення сортування сміття населенням, одним із клю-
чових завдань реформи є стимулювання виробників власноруч 
переробляти відходи виробництва та продукції.

ПОЛІТИЧНИЙ БЕКГРАУНД
Реформувати сектор Україна буде, переймаючи прогресивний 
досвід ЄС – дотримання конкретних вимог щодо поводження з 
відходами та ресурсами, адаптація ключових Директив і регла-
ментів ЄС та принципів, на яких має будуватися нова політика, 
передбачена Угодою про асоціацію.
Більшість європейських підходів з питань управління відхода-
ми, що базуються на цих директивах, включено до Національної 
стратегії поводження з відходами в Україні до 2030 року. Стра-
тегія визначає державну політику, цілі та механізми вирішення 

проблем з відходами різного походження (так звані «потоки»): 
твердих побутових відходів, будівельних відходів, небезпечних 
відходів, промислових відходів, відходів сільського господар-
ства, електричних та  електронних відходів, відпрацьованих 
батарейок та  акумуляторів. Відповідно до  Стратегії розробле-

Протягом найближчих 10‑15  років Україні потрібно пройти шлях реформування політики пово‑
дження з відходами, яким країни ЄС йшли майже 40 років. Нинішня система управління відходами 
має низку недоліків: сміття зазвичай прямує на звалища, відсутні економічні стимули щодо його 
переробки та попередження утворення, технологічний рівень галузі низький.

Нова політика управління відходами
• Запровадження розширеної відповідальності 

виробника
• Введення європейської класифікації і термінології
• Поводження з відходами за п’ятиступеневою ієрархією

НОВА ТЕРМІНОЛОГІЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ, ЯКА ВІДПОВІДАЄ СЛОВНИКУ ЄС
Поточне визначення 

відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися в 
процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що 
повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають 
подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і 
від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися 
шляхом утилізації чи видалення

Визначення ЄС та проекту Рамкового закону

відходи − будь-які речовини, матеріали і предмети, яких їх 
власник позбувається, має намір або повинен позбутися

виробник відходів – фізична або юридична особа, діяльність якої 
призводить до утворення відходів

утворювач відходів – фізична або юридична особа, діяльність 
якої призводить до утворення відходів (первинний утворювач 
відходів) або той, хто здійснює попереднє оброблення, змішу-
вання чи інші операції, що призводять до зміни характеру або 
складу цих відходів

Виробництво

Використання 
втор. матеріалів

Збирання

Використання

Переробка

Економіка 
замкненого циклу

Захоронення

НОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ 
ВІДХОДАМИ ТА ВІДПОВІДНІ ЇМ АКТИ ЄС

Рамковий закон 
«Про відходи» – 2018

Директива 2008/98/ЄС 
про відходи

Директива 1999/31/ЄС 
про захоронення відходів

Про батарейки, 
батареї та акумулятори 

Директива 2006/66/ЄС 
про батарейки і акумулятори 
та відходи батарейок 
і акумуляторів

Про відходи електричного 
та електронного обладнання

Директива 2012/19/ЄС 
про відходи електричного 
та електронного обладнання

Про упаковку 
та відходи упаковки

Директива 94/62/ЄС 
про упаковку і відходи упаковки

Про побутові відходи 
та інші законопроекти 
«Про захоронення відходів» 
(протягом 1 року після схвалення рамкового)

«Про спалювання відходів» 
(протягом 1 року після рамкового)

«Про відпрацьовані нафтопродукти», 
«Про зняті з експлуатації транспортні засоби», 
«Про управління відходами видобувної 
промисловості» 

Директива 2008/98/ЄС 
про відходи

Директива 1999/31/ЄС 

Директива 2010/75/ЄС та ін.

Перетворення відходів у новий продукт 
(включає компостування, якщо відповідають вимогам якості)

П’ЯТИСТУПЕНЕВА ІЄРАРХІЯ УПРАВЛІННЯ 
ВІДХОДАМИ – ОБОВ’ЯЗКОВИЙ ПРИНЦИП 

ДИРЕКТИВИ ПРО ВІДХОДИ

Перевірка, очищення, ремонт, відновлення усіх або запасних частин

Включає утилізацію з використанням енергії 
(спалювання, газифікація та піроліз)

Засипка та утилізація без використання енергії

Невикористання відходів, максимальний строк експлуатації, брати напрокат
Використання менш шкідливих матеріалів

Відновлення

Утилізація

Переробка

Сьогодні українська 
«піраміда» управління 
відходами – абсолютна 
протилежність 
європейській ієрархії.

Запобігання

Підготовка до подальшого використання

Запобігання

Переробка

Повторне 
використання

Спалювання

Видалення

https://menr.gov.ua/projects/136/
https://menr.gov.ua/projects/136/
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-%D1%80
https://menr.gov.ua/projects/136/
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відходів відповідальний за витрати на управління відходами, 
та  принципу самодостатності і близькості, тобто створення 
комплексної мережі установок з утилізації відходів з урахуван-
ням найкращих доступних технологій.

Найбільшим пріоритетом (та найбільш вживаним рішенням) в 
Україні сьогодні є видалення та захоронення відходів, проте 
повинно стати запобігання утворенню відходів. Якщо запо-
бігання утворенню неможливе, мають вживатися заходи, які 
сприяють повторному використанню. Якщо неможлива під-
готовка до повторного використання – відходи повинні бути 
відновлені шляхом рециклінгу. Якщо і рециклінг неможливий, 
відходи відновлюють у вигляді енергії. Видалення (захоронен-
ня відходів на полігонах) є найменш прийнятним варіантом.

Розширена відповідальність виробника – виробник 
фінансує поводження з відходами своїх товарів

Розширена відповідальність виробника (РВВ)  – це реалізація 
принципу «забруднювач платить» у сфері відходів і є одним із 
основоположних принципів екологічної політики ЄС. Що  це 
означає на  практиці? Виробник відходів повинен класифіку-
вати відходи, вести їх  облік, дотримуватися вимог щодо збе-
рігання, збирання, перевезення та обробки відходів залежно 
від їх виду, властивостей та складу, перевозити і обробляти ці 
відходи самостійно або передавати суб’єктам господарюван-

ня у сфері управління відходами, запобігати змішуванню від-
ходів, які можуть бути відновлені, забезпечувати фінансування 
діяльності управління відходами.

РВВ може працювати через організацію колективної розшире-
ної відповідальності виробників (ОКРВВ) або організацію інди-
відуальної розширеної відповідальності виробників.
Організація індивідуальної розширеної відповідальності 
виробника (ОІРВВ): неприбуткова юридична особа, індивіду-
ально (самостійно) виконує свої зобов’язання щодо організа-
ції та  фінансування збирання, сортування, транспортування, 
переробки і обробки.
Організація колективної розширеної відповідальності 
виробника (ОКРВВ): неприбуткова юридична особа, діє 
на  принципах спільної (колективної) відповідальності її чле-
нів, виконує зобов´язання двох або  більше виробників щодо 
організації та фінансування збирання, сортування, транспор-
тування, переробки та обробки. ОКРВВ виконує зобов’язання 
від імені виробників.

СЕКТОРАЛЬНИЙ ПІДХІД: СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Поводження з відходами сільського господарства повинне 
відповідати принципам 5-ступеневої ієрархії відходів, принци-
пу «забруднювач платить» – виробник сільськогосподарських 

Європейське законодавство про  відходи пропонує тільки 
загальні принципи втілення принципу розширеної відпові-
дальності виробника, і кожна країна-член ЄС самостійно ви-
значає сферу дії РВВ та її регулювання. Головне – включити 
основні принципи РВВ. Модель РВВ Україна також обирає 
самостійно.
Обов’язкові принципи:
• Відповідальність виробника за продукт поширюється 

на післяспоживчу стадію життєвого циклу продукції
• Виробник несе відповідальність за збирання чи 

приймання назад відпрацьованої продукції для обробки
• Заохочення враховувати екологічні міркування протягом 

усього життєвого циклу продукції – від дизайну до кінця 
життєвого циклу, з дотриманням ієрархії управління 
відходами ЄС

Умовний приклад:
Компанія А, яка виробляє акумулятори, вступає до ОКРВВ, 
переконавшись, що вона зареєстрована у відповідному реє-
стрі. ОКРВВ не має права відмовити у набутті членства, якщо 
компанія А відповідає вимогам членства. Водночас вступати 
більш ніж до однієї ОКРВВ не дозволяється.
Компанія А також не може вести діяльність з переробки від-
ходів – відпрацьованих акумуляторів.
Як член ОКРВВ, компанія А вчасно сплачує фінансові внески, 
які відповідають її ринковій частці та типу акумуляторів.
Паралельно ОКРВВ укладає контакти з іншими компаніями, 
які виробляють такі акумулятори, дистриб’юторами, органа-
ми місцевого самоврядування.
За необхідності, компанія А може включити витрати до ціни 
на продукцію.
Інформація стосовно товарів компанії А включається до що-
річних звітів. У звітах відображається кількість і тип відповід-
них товарів, прогрес із виконання мінімальних показників 
стосовно роздільного збирання, відновлення та переробки, 
а також інформація про укладені контракти.

СХЕМА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИРОБНИКА

СХЕМИ РВВ У КРАЇНАХ ЄС

Країна Батарейки ЕЕО* Упаковка Авто Шини Папір Оливи Мед. 
відходи Агроплівка

Чехія Х Х Х Х

Естонія Х Х Х Х Х Х Х Х

Угорщина Х Х ∆ Х ∆

Литва Х Х Х Х Х Х

Латвія Х Х Х Х Х Х Х

Польща Х Х Х Х Х Х

Словаччина Х Х Х Х Х Х

Словенія Х Х Х Х Х Х Х

Болгарія Х Х Х Х Х

Румунія Х Х Х О

О – обов’язкове повернення, але не через ОКРВВ 
∆ – законодавство про оплату товарів/державний фонд

*Електронне та електричне обладнання

обробка

відновлення

видалення

спалювання

відновлення 
матеріалів

енергетичне 
відновлення

захоронення

інші способи

рециклінг

перевезення

збирання

Відновлення
Повторне 

використання

Користувач Збір
Сортування

Розповсюдження Перетворення Відновлення

Товари
Потік 
товарів

Потік 
фінансів

Договори

Звітування 
(обов’язкове)

Асоціація 
виробників

Виробники
Оператори

Держава

Пункти 
збору

«Попередження – найкраща фор‑
ма управління відходами. Якщо 

ви не утворюєте відходів, вам не по‑
трібно з ними мати справу»
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Це можна зобразити також «пірамідою»: Відповідно до ієрархії 
відходів, найвищим пріоритетом є запобігання утворенню 
відходів (основна частина), за  ним іде оптимальне викори-
стання відходів як ресурсу. Далі за ієрархією – відновлення 
поживних (корисних) речовин та їх застосування для віднов-
лення родючості ґрунтів. Менш важливим є використання біо-
маси для отримання енергії. Найменший бажаний варіант – 
захоронення (верхівка).
Перевага надаватиметься таким способам, за яких можливим 
і економічно ефективним є одночасне відновлення поживних 
речовин і рекуперація енергії.

ЩО РОБИТИ З БІОМАСОЮ?
Біомаса як джерело енергії – для зменшення рівня забруднення 
довкілля через спалювання сухої рослинності на  полях, ви-
користання когенераційних установок на біомасі. Біомаса як 
сировина для виробництва матеріалів – підстилки та корм 
для тварин, матеріали рослинного походження (папір і замін-
ники деревини). Компостування (потребує розробки стан-
дартів якості для компосту). Викладення біомаси на поверхні 
ґрунту – рішення недороге, але бажано застосовувати, якщо 
інші недоступні чи занадто витратні. Захоронення – найменш 
прийнятне рішення, повинне бути мінімізоване та поступово 
припинене.

ЩО РОБИТИ З ВІДХОДАМИ ТВАРИННОГО 
ПОХОДЖЕННЯ?
Переробка  – важлива технологія для поводження з відхо-
дами тваринного походження. Компостування часто за-
стосовується за  межами ЄС для  утилізації мертвих тварин, 

якщо немає потужностей для переробки (має бути поінфор-
мовано про технології, технічні та регуляторні норми такого 
компостування, дотримання стандартів). Зберігання на зва-
лищах  – в  екологічно прийнятний спосіб з дотриманням 
стандартних операційних процедур (СОП), які визначають 
технічні та  регуляторні вимоги. Захоронення  – традиційно 
на території фермерських господарств у могильниках, кана-
вах або утилізаційних контейнерах з відкритим дном. Захо-
ронення тваринних решток заборонено в ЄС через побо-
ювання, що носії інфекцій можуть потрапити до ланцюга 
постачання їжі або призвести до забруднення довкілля.
Послід тварин – до 2025 року зберігання та управління від-
ходами життєдіяльності тварин повинно бути покращене 
та здійснюватися в екологічно прийнятний спосіб. Норматив-
ні вимоги до застосування посліду тварин у ґрунті включно 
з вимогами до аналізу ґрунтів та посліду, норм застосування 
на  гектар площі, терміни та  методи застосування. Збирання 
надлишків посліду має бути перенесено до районів з неста-
чею добрив або компостування.

КОЛИ ЧЕКАТИ НА ЗМІНИ?
Національна стратегія управління відходами та  проект Нац-
плану управління відходами до 2030 року – це база для політи-
ки, але її впровадження залежатиме насамперед від схвалення 
Рамкового закону про відходи та низки нормативно-право-
вих актів, підзаконних актів, стандартів та технічних регламен-
тів, які створять фундамент кругової економіки.
Очікується, що Рамковий закон про відходи законодавчо за-
кріпить європейську класифікацію відходів та термінологію, 
запровадить чіткі вимоги до  ієрархії управління відходами, 
механізми для  реалізації розширеної відповідальності ви-
робника, вимоги до  збирання, перевезення та  оброблення 
відходів, а  також вимоги до  управління окремими групами 
та  специфічними потоками відходів, які стануть основою 
для підготовки відповідних законопроектів.

Агропромисловий комплекс може працювати взагалі 
без відходів, оскільки останні можуть бути перетворені 
на корми, компости, паливо або сировину для  хімічної 
промисловості.
Переваги уникнення утворення відходів на фермі:
скорочення обсягу сировини, яку необхідно купувати, 
економія часу та  грошей на  управління відходами, 
зменшення шкоди довкіллю, відповідність діяльності 
ферми вимогам екологічного законодавства.

РАМКОВИЙ ЗАКОНОПРОЕКТ ПРО ВІДХОДИ МІСТИТЬ:
1. Європейські принципи управління відходами та 

європейську термінологію
2. Введення інтегрованої інформаційної системи 
3. Запровадження реєстру розширеної відповідальності 

виробників, суб’єктів господарювання у сфері відходів

4. Механізм розширеної відповідальності виробника
5. Запровадження Національного переліку відходів 

та порядку їх класифікації
6. Три рівні дозвільно-ліцензійної системи:

• Ліцензія – для операцій управління з небезпечними 
відходами

• Дозвіл – для операцій управління з безпечними 
відходами

• Реєстрація – для операцій збирання, перевезення, 
діяльності дилерів та брокерів

#CircularAG
Нове законодавство ЄС у  сфері відходів сьогодні повністю 
зосереджене навколо циркулярної економіки, де ключо-
вим принципом залишається уникнення утворення відходів 
та максимальне збільшення можливостей їх повторного ви-
користання. Значна увага приділяється скороченню харчо-
вих відходів.

5 КРОКІВ ДО  ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВИХ ПРОДУК-
ТІВ ЗА ПРИНЦИПАМИ ЄС
1.  Запобігання втрат завдяки оптимізації процесів ви-
робництва, навчання працівників та  створення нових 
продуктів із залишкових субпродуктів та інгредієнтів
КЕЙСИ:
– Благодійна організація з Великобританії WRAP у  2016 році 
оголосила зобов’язання, до якого приєдналося понад 100 орга-
нізацій, зокрема Unilever, Nestle, Coca-Cola. Нові цілі включають 

КАЛЕНДАР ДЛЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРА*
ВІДХОДИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

До 2020 
року

Відходи в енергію
Стимулювання використання біомаси відходів сільського господарства для виробництва енергії (впровадження економічних інстру-
ментів)

Підтримка виробництва енергії установками анаеробного розкладання рослинних відходів (опція – «зелений тариф»)

Загальні вимоги Нові вимоги до зберігання, перевезення і обробки відходів с/г, у тому числі рослинного походження

Компостування

Запровадження стимулів для компостування відходів с/г

Встановлення вимог до якості компосту та сировини для компосту

Встановлення вимог щодо внесення компосту в ґрунт 

Спалювання Нові вимоги до спалювання рослинних відходів

До 2021 
року Відходи в корми

Впровадження механізмів надання дотацій на збирання і транспортування рослинних відходів, придатних для виробництва кормів 
для відгодівлі тварин

ВІДХОДИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

До 2020 
року

Загальні вимоги Встановлення вимог із обробки, рециклінгу, відновлення та видалення побічних продуктів тваринного походження

Компостування

Стимулювання впровадження компостування відходів сільського господарства

Встановлення вимог до якості компосту та сировини для компосту

Встановлення вимог щодо внесення компосту в ґрунт

Встановлення вимог до внесення тваринних екскрементів у ґрунт

Встановлення ветеринарно-санітарних вимог щодо використання побічних продуктів тваринного походження

Створення мережі регіональних потужностей для екологічно безпечної переробки відходів тваринного походження

Встановлення вимог з розробки планів управління тваринними екскрементами
для господарств, що мають потужності для вирощування: птиці (40 тисяч місць і більше); 
свиней (1 тисяча місць і більше, для свиноматок - 500 місць і більше); 
великої та дрібної рогатої худоби (1 тисяча місць і більше); 
кролів та інших хутрових тварин (2 тисячі голів і більше)

ДОБРИВА, ЗАСОБИ ПОКРАЩЕННЯ УРОЖАЙНОСТІ, АГРОХІМІЯ

До 2020 
року

Встановлення вимог до складу та якості органічних добрив

Встановлення вимог щодо використання і зберігання агрохімікатів, що відповідають вимогам ЄС

*За інформацією Проекту Національного плану поводження з відходами до 2030 року
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зниження на 20% відходів від виробництва продуктів та напоїв 
та  на  20% зниження інтенсивності (ємності) парникових газів 
від споживання продуктів харчування та напоїв у Сполученому 
Королівстві до 2025 року. Нові зобов’язання також стосувалися 
скорочення впливу, пов’язаного із використанням води на різ-
них етапах життєвого циклу продукту.
Бельгія: виробники продуктів та  фермери спільно розроби-
ли Інтегровані стандарти управління якістю (Integrated Quality 
Management Standard) для ріллі та садівництва. Деякі критерії 
стандарту призначені для запобігання утворенню відходів, на-
приклад, стосовно умов зберігання, які б подовжували свіжість 
продукції.
Нідерланди: низка членів голландської асоціації з продуктів 
харчування та напоїв (FNLI) співпрацює з фермерами з питань 
вирощування рослин та запобігання псуванню до і під час зби-
рання урожаю. Наприклад, розведення картоплі, що  має пра-
вильну форму для  чіпсів, що  допомагає уникнути додаткових 
втрат під час її очищення та нарізання.

2. Непридатна для продажу їжа перенаправляється для ну-
жденних
Продукти харчування чи їхня упаковка можуть бути пошкодже-
ні в процесі виробництва, що робить їх непридатними для про-
дажу, однак ідеальними для використання в благодійних цілях.

3.  Субпродукти використовуються як корми для  тварин 
або як сировина для інших секторів промисловості; відхо-
ди можуть стати добривом або енергією
КЕЙС:
– словенська броварня Pivovarna Lasko запустила дослідниць-
кий проект із використання пивних дріжджів для виробництва 
біогазу при анаеробному перетравленні. Після успішних випро-
бувань компанія побудувала власну анаеробну систему очистки 
стічних вод.
Франція: Danone налагодив співпрацю з фермерами для будів-
ництва метанайзера – установки, яка перероблятиме сільсько-
господарські відходи в  біогаз, який згодом можна буде зака-
чувати до розподільчої мережі. Завдяки проекту також будуть 
скорочуватися викиди парникових газів.

Субпродук-
ти – корми 
для тварин

Відходи 
у добрива

Відходи 
виробництва 

у біогаз

Використання 
як альтерна-
тивне паливо

4.  Інноваційний дизайн може скоротити обсяги відходів 
упаковки та покращити екологічний слід продукту
КЕЙСИ:
– Coca-Cola у  2015 році презентувала першу у  світі PET-
пляшку, зроблену з використанням рослинних матеріалів  – 
PlantBottleTM використовує патентовану технологію, яка пере-
робляє природні рослинні цукри на  складники для  повністю 
перероблюваної PET-тари.
– У 2012 році Національна асоціація Іспанії з бутильованої пит-
ної води (ANEABE) підписала добровільне зобов’язання «2015 
Naturally» з міністром з питань агропромисловості, харчових 
продуктів та довкілля, яким погодилися до кінця 2015 року ско-
ротити використання первинної сировини у виробництві упа-
ковки на 10%, запровадити заходи для покращення переробки 
PET-упаковки та  підвищення частки переробленого матеріалу 
у первинній та вторинній упаковці до 5%.
– Хорватський виробник м’ясних продуктів PIK Vrbovec вико-
ристовує інноваційну упаковку та  матеріали, заодно скоро-
чуючи викиди СО2 завдяки меншій вазі упаковки. Крім цього, 
виробник замінив картонну упаковку на багаторазовий пласти-
ковий замінник.

Біологічний 
перероблюва-

ний пластик

Зменшення 
ваги упаковки

Багаторазова 
транспортна 

тара

Упаковка ба-
гаторазового 
використання

5. Де це дозволяється законодавством про гігієну харчових 
продуктів, інвестувати у  відновлення і повторне викори-
стання води, тепла та пари без шкоди для продуктів харчу-
вання
Циркулярна економіка – це і про збереження цінності ресурсів, 
включаючи воду та  енергію, наскільки це можливо. Обробка 
харчових продуктів передбачає низку дій, де застосування води 
та енергії є невід’ємними – такі як миття, кип’ятіння та обробка 
парою.
КЕЙСИ:
– Відновлення та повторне використання води все більш роз-
повсюджене на  заводах з переробки молочних продуктів се-
ред членів Європейської молочної асоціації (European Dairy 
Association). Нові технології обробки води, такі як зворотний 
осмос, дозволяють переробляти стічні води для повторного ви-
користання на різних етапах обробки молочних продуктів – від 
очищення ліній розливу до пастеризації.
– На заводах Kellogg, Великобританія, застосовують інноваційні 
програми для  захоплення та  використання тепла як джерела 
енергії, що допомагає зменшити використання газу. Один із за-
водів встановив передову систему теплового насосу в системі 
очистки стічних вод для  охолодження резервуарів та  віднов-
лення енергії для  підігріву води, яку використовують для  по-
треб персоналу.

НАССР – ШЛЯХ 
НА РИНКИ ЄВРОПИ

HACCP – міжнародна система аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках – 
система, яка ідентифікує, оцінює і контролює фактори, що є визначальними для безпечності хар‑
чових продуктів.

Найбільш популярні та розповсюджені міжнародні/регіональ-
ні стандарти управління безпечністю та якістю харчових про-
дуктів – FSSC 22000, BRC, IFS, ISO 22000:2007 – засновані на 
принципах НАССР та гармонізовані з вимогами даної системи.
Система HACCP працює в комбінації з програмами-передумо-
вами:
• Належна сільськогосподарська практика (GAP) 
• Належна ветеринарна практика (GVP) 
• Належна виробнича практика (GMP) 
• Належна гігієнічна практика (GHP) 
•  Належна практика первинного виробництва (GPP) 
•  Належна дистриб’юторська практика (GDP)
•  Належна торгівельна практика (GTP)
Основний нормативний документ, що регламентує впрова-
дження системи HACCP в Україні: ЗУ «Про основні принципи 
та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» від 
20.09.2015 № 1602.

Документ передбачає введення в Україні європейської моделі 
системи гарантування безпечності і якості продуктів харчу-
вання, що базується на процедурах HACCP.

СФЕРИ  ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ HACCP 
В УКРАЇНІ
HACCP – система безпеки, розроблена для організацій, що ви-
робляють харчові продукти (сировина, напівфабрикати), або 
підприємств, продукція та послуги яких використовуються в 
харчовій промисловості або впливають на безпеку харчових 
продуктів (виробники устаткування та упаковки), а також ор-
ганізацій, які надають послуги з реалізації харчової продукції. 
Кому саме необхідно впроваджувати HACCP:
• Виробникам харчової продукції
• Торгівельним закладам
• Підприємствам громадського харчування 
• Сільгоспвиробникам сировини
• Виробникам кормів, добрив, пестицидів
• Виробникам засобів для чищення, дезінфікуючих засобів та 

обладнання
• Підприємствам, що займаються зберіганням, пакуванням, 

фасуванням готової продукції
Державний контроль запровадження системи НАССР в 
Україні здійснює Держпродспоживслужба. 
Виробники харчових продуктів незалежно від етапу харчового 
ланцюга, на якому вони працюють, несуть повну відповідальність 
за якість і безпечність харчових продуктів, що випускаються і по-
стачаються ними на споживчий ринок.

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ HACCP НА ЕЛЕВАТОРАХ
Елеватори, які переробляють зерно для переробки на харчові 
продукти, повинні впровадити систему HACCP вже з 20 вересня 
2018 року. 

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ 
 НА ОСНОВІ НАССР

НАССР
Інші стандарти
управління безпечністю 
харчових продуктів

ISО
22000:2005

IFS
Міжнародний стандарт 
харчових продуктів

BRC Food
Стандарт Британського 
консорціуму торговців

ISO 22000
ISO 22002Впровадження

НАССР 
на ЕЛЕВАТОРАХ Сертифікація 

незалежним аудитором 
ISO 22000, ISO 22002є основою для успішного 

проходження подальших 
сертифікацій Сертифікація 

незалежним аудитором 
FSSO 22000

FSSO 22000
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Ті елеватори, які зберігають фуражне зерно, також повинні 
впровадити системи аналізу небезпечних факторів, але дер-
жавному контролю вони підлягають тільки з 2020 року.

ВИСНОВКИ 
Отже, НАССР є ефективною системою управління безпекою 
виробництва харчової продукції. Запровадження HACCP доз-
волить зробити систему контролю якості більш жорсткою та 
системною, що забезпечить підвищення конкурентоспро-
можності продукції на ринку. Компанії, які впровадили НАССР, 
можуть експортувати свою продукцію в країни ЄС, де система 
впроваджена на законодавчому рівні. 

Які переваги впровадження НАССР 
для України

Труднощі при впроваджені системи НАССР 
на елеваторах України

• підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства

• зростання довіри споживачів та регуляторних органів

• усунення бар’єрів у торгівлі на європейському та міжнародному ринках, 
можливості виходу на нові ринки, розширення вже існуючих ринків збуту

• формування репутації виробника безпечної продукції, що сприяє 
підвищенню інвестиційної привабливості

• додаткові можливості для інтеграції з іншими системами менеджменту

• набуття маркетингового інструменту для привернення уваги нових ділових 
партнерів

• дозволяє скоротити витрати (зменшення обсягу бракованої продукції, 
підвищення стабільності кінцевого продукту та збільшення термінів його 
придатності)

• сприяє зменшенню втрат, пов’язаних із негативними наслідками повернень 
продукції, харчових отруєнь та інших проблем безпечності харчових продуктів

• значні витрати на модернізацію та вдосконалення потужностей 
(період окупності більше 3 років)

• дефіцит кваліфікованих кадрів 

• відсутність часу на впровадження, контроль та дотримання вимог системи 
(особливо в сезон збирання врожаю)

• відсутність можливості проведення моніторингу та впровадження HACCP 
за наявності великої кількості контрольно-критичних точок

• витрати на навчання персоналу (більше 3-4 осіб)

• як наслідок попередніх пунктів – невірне розуміння методології системи 
НАССР та труднощі при аналізі ризиків та виявленні небезпек на потужності

• систематичне ведення документації після впровадження системи HACCP

За місткістю зерносховищ лідерами 
є Полтавська та Одеська області

47 млн т 
загальної потужності 
зберігання 1161 елеваторів 
по всій Україні

ЗАГАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ ЗБЕРІГАННЯ, МЛН Т

Топ-10 компаній за елеваторними 
потужностями у 2017 році,  млн т
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ДПЗКУ

Кернел

UkrLandFarming

НІБУЛОН

Державне агентство резерву України

МХП

Оптімус Агро

Прометей

Мінагропрод

Тесслагруп
Лідерами за потужностями зерносховищ 
в Україні є компанія ДПЗКУ

ПРОМИСЛОВЕ ЗАБРУДНЕННЯ: 
ЄВРОПЕЙСЬКА МОДЕЛЬ ЗМЕНШЕННЯ 

ВИКИДІВ – UPDATE
У минулому випуску дайджеста ми розповіли про новації ЄС щодо контролю промислових викидів, 
а саме про дозвільну систему, яка стосуватиметься багатьох підприємств. Відповідно до 
Дорожної карти впровадження, Україна повинна була здійснити низку заходів до початку 2019 року. 
На них і зупинимося детальніше.

Процес реформування дозвільної системи для промисло-
вості Мінприроди вирішило розпочати з рамкового доку-
менту – Концепції реалізації державної політики у сфері про-
мислового забруднення. Вона має визначити наступні етапи 
запровадження системи зменшення, запобігання та контро-
лю промислового забруднення відповідно до вимог Дирек-
тиви 2010/75/ЄС. До 16 грудня документ проходить громад-
ське обговорення. На створення нової дозвільної системи 
Мінприроди закладає 10 років. 
Концепція формує розуміння того, як виглядатиме нова доз-
вільна система для підприємств. В основу лягає диференційова-
ний підхід до виробничих потужностей, а підприємства будуть 
поділені на три групи.
Найкращі доступні технології будуть використовуватися, зокре-
ма, при встановленні технологічних нормативів для обсягів до-

пустимого промислового забруднення. Європейською Комісією 
наразі схвалено 14 висновків НДТМ (Найкращі Доступні Техно-
логії та Методи управління) – галузевих керівництв, обов’язко-
вих до  виконання,  – для  25 видів діяльності, додатково до  17 
Довідкових НДТМ (BAT Reference document – BREF). Для України 
застосування НДТМ не є новою вимогою – посилання на засто-
сування НДТМ, щоправда з використанням дещо іншої терміно-
логії, є у Законі України «Про охорону атмосферного повітря».
Висновки НДТМ будуть запроваджені до національного за-
конодавства у формі наказів Мінприроди. Вони міститимуть 
низку вимог до впровадження установками систем еколо-
гічного та енергетичного менеджменту, управління потока-
ми сировини та відходів, рівня шуму, гранично допустимих 
обсягів забруднюючих речовин для скидів зворотних вод та 
забруднення ґрунтів, моніторингу та звітності тощо.

Види робіт

Діагностика існуючої 
системи та формування 
ініціативної групи 
з впровадження

Впровадження 
системи НАССР

Навчання та атестація 
Внутрішніх аудиторів

Перевірка 
готовності

Проведення 
Внутрішнього аудиту

Усунення 
невідповідностей

Підтвердження 
та сертифікація

Загальне навчання 
персоналу

Розробка плану 
впровадження

Оцінка 
ризиків

Розробка 
документації

по кожному елеватору

https://menr.gov.ua/projects/140/
https://menr.gov.ua/projects/140/
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На підприємства покладається обов’язок фінансування за-
ходів, передбачених для виконання умов та отримання ін-
тегрованого дозволу, впровадження НДТМ, забезпечення 
моніторингу та звітності. Однак Концепція передбачає низку 
компенсаторних механізмів, щоб оператори установок змог-
ли адаптуватися до нових вимог та планувати інвестиції. 
Підприємство зможе обґрунтовано «відхилитися» від за-
провадження НДТМ і провести переговори між дозвільним 
органом та оператором установки, якщо на цей час це може 
бути економічно недоцільним. Обґрунтування недоцільності 
заходів із впровадження НДТМ та перенесення термінів по-
винно бути обґрунтованою та узгодженою частиною заявки 
на отримання інтегрованого дозволу.
У процесі переговорів погоджується план природоохорон-
них заходів на основі розрахунків економічної доцільності 
впровадження НДТМ та надані оператором установки об-
ґрунтування. Результатом таких переговорів може стати 

встановлення менш жорстких гранично допустимих обсягів 
забруднення для перехідного періоду за умови, що масштаб 
негативного впливу на здоров’я населення та довкілля від ді-
яльності установки не матиме критичного значення. 
У деяких країнах ЄС запроваджені уніфіковані методики роз-
рахунків та керівництво із визначення економічної доціль-
ності імплементації заходів. Це дозволяє дотриматися рівних 
можливостей для усіх операторів під час розгляду індиві-
дуальних заяв на отримання інтегрованого дозволу. Наразі 
невідомо, чи планується запровадження таких методик в 
Україні. 
Окрему увагу Концепція приділяє відкритості даних для гро-
мадськості щодо обсягів забруднення, результатів перевірок 
підприємств та рішень стосовно видачі або внесення змін 
до інтегрованих дозволів. Для цього заплановано створити 
електронну базу даних для звітності та відкриту електронну 
інформаційну систему до 2021 року.

ПІДПРИЄМСТВА ВИЗНАЧЕННЯ ВИД ДОЗВОЛУ

1 ГРУПА – великі підприємства-заводи

Реєстр установок 1 групи буде створе-
ний до 2021 року 

Енергетика

Виробництво і обробка металів

Переробка мінеральної сировини

Хімічна промисловість

Поводження з відходами

Інші види діяльності відповідно до 
Додатку 1 Концепції

Граничне значення виробничої потуж-
ності або продуктивності перевищує 
величини з Додатку 1
 

Інтегрований дозвіл та відповідність 
НДТМ

«Єдине вікно» для інтегрованого дозво-
лу має запрацювати до 2022 року

Інтегрований дозвіл міститиме вимоги до:

• викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

• спеціального водокористування

• скидання промислових стічних вод

• управління відходами

• охорони ґрунтів

• ефективності енергоспоживання та використання 
сировини

• моніторингу та звітності

• дій у випадку аварійних ситуацій та запобігання їм

• виведення з експлуатації обладнання та відновлення 
території промислового майданчика до безпечного стану

• рівнів шуму, запахів тощо

2 ГРУПА – підприємства з Додатку 1

Граничне значення виробничої потуж-
ності або продуктивності не перевищує 
значень з Додатку 1 і перевищує величи-
ни, вказані в Додатку 3 до Концепції

Уніфікований дозвіл – аналог того, як на 
даний час регулюються викиди в атмос-
ферне повітря підприємств другої групи

3 ГРУПА – малі і середні підприємства 
з Додатку 1

Граничне значення виробничої потуж-
ності або продуктивності не перевищує 
значень Додатку 1 і не перевищує вели-
чин з Додатку 3

Реєстрація з поданням декларації – 
для малих установок, які не здійснюють 
значного впливу

Очікувана дата – до 2024 року

НАЙКРАЩІ ДОСТУПНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Найбільш ефективні з точки 
зору захисту навколишнього 
природного середовища

Розроблені у масштабі, 
необхідному для впровадження 
у відповідному промисловому 
секторі за практично здійснених 
економічних та технічних умов 
та з урахуванням витрат

Технології, що застосовуються, 
а також технології, яким чином 
установку спроектовано 
і збудовано, питання експлуатації 
та виведення з експлуатації

ЗАГАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ ЗБЕРІГАННЯ, МЛН Т

«ЩО МИ РОЗУМІЄМО ПІД ТЕРМІНОМ «НАЙКРАЩІ ДОСТУПНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Джерело: Міністерство екології та природних ресурсів
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компаній входять компанії-емітенти цінних паперів, кредитні 
установи, страхові компанії та інші підприємства, що становлять 
суспільний інтерес, визначені національним законодавством 
країн-членів ЄС. В Україні до переліку таких організацій входять 
емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до біржо-
вих торгів, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші 
фінансові установи (крім фінансових установ та недержавних 
пенсійних фондів, що належать до мікропідприємств та малих 
підприємств) та великі підприємства. До останніх відносяться 
такі підприємства, показники яких на дату складання річної 
фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають 
щонайменше двом із таких критеріїв: балансова вартість акти-
вів – понад 20 мільйонів євро; чистий дохід від реалізації про-
дукції (товарів, робіт, послуг) – понад 40 мільйонів євро; середня 
кількість працівників – понад 250 осіб. 

Директива рекомендує низку рамкових інструментів для 
підготовки нефінансових звітів: 
• Керівництво зі звітності у сфері сталого розвитку Глобальної 

ініціативи зі звітності (Global Reporting Initiative) – рамковий 
підхід, що розробляється з 1997 року та за яким вже звіту-
ють понад 13000 організацій, що загалом підготували понад 
30000 звітів із використанням підходів GRI. Визначається 
універсальними та специфічними стандартами, дотримання 
яких при підготовці звіту робить можливим збалансоване 
висвітлення суттєвих впливів та аспектів діяльності компанії, 
що у поєднанні із широкою практикою використання дано-
го підходу у різних галузях дає можливість для галузевого та 
між галузевого порівняння.

• Глобальний договір ООН ((UN) Global Compact) – підхід, що 
передбачає представлення річного звіту щодо прогресу у до-
сягненні цілей із захисту прав людини, праці, довкілля і про-
тидії корупції та інших аспектів за десятьма принципами ООН 

• Система екологічного менеджменту EMAS (Eco Management 
and Audit Scheme) 

• Керівні принципи підприємницької діяльності в аспекті прав 
людини (Guiding Principles on Business and Human Rights)

• Рамковий підхід Організації Об’єднаних Націй, що стосу-
ється «захисту та засобів правового захисту»

• Керівні принципи ОЕСР для багатонаціональних під-
приємств (Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD) Guidelines for Multinational Enterprises)

• Стандарт ISO 26000 – «Керівництво з соціальної відпові-
дальності» (International Organisation for Standardisation’s 
ISO 26000)

• Тристороння декларація принципів, що стосуються багато-
національних корпорацій і соціальної політики Міжнарод-
ної організації праці (International Labour Organisation’s 
Tripartite Declaration of principles concerning multinational 
enterprises and social policy) 

ВИМОГИ ДО НЕФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
НА БІРЖАХ, ФІНАНСОВИХ МАЙДАНЧИКАХ
Нефінансова інформація щодо діяльності компаній є важливим 
фактором їхньої участі на фінансових ринках, зокрема при роз-
міщенні на фондових біржах. Це зумовлено, серед іншого, ро-
зумінням ключовими гравцями фінансових ринків необхідності 
стимулювання та сприяння розвитку фінансової системи, що 
базується на принципах сталого розвитку. Одним із прикладів 
на підтвердження цьому є Принципи сталого розвитку Світової 
федерації бірж (World Federation of Exchanges; далі – WFE), що 
об’єднує організаторів торгівлі цінними паперами із загальною 
капіталізацією в 85 трильйонів доларів.
Принцип 1: Біржі будуть працювати над навчанням учасників 
біржової системи щодо важливості питань сталого розвитку. 
Члени WFE, таким чином, прагнуть ширше інформувати інвес-
торів, емітентів та учасників ринку про проблеми, пов’язані 
із забезпеченням сталого розвитку, зокрема – про ризики та 
можливості, які можуть призвести до неефективного управ-
ління ESG-аспектами (Environmental, Social and Governance – 

НЕФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ – звітність щодо суттєвих довкіль-
них, соціальних та економічних аспектів, що виникають в ході 
діяльності організації, що відображає ставлення до сталого роз-
витку та вклад, який здійснює організація для його досягнення. 
Розкриття такої інформації демонструє усвідомлення організа-
цією цих впливів і підходи до управління ними та оцінки ефек-
тивності такого управління. Процес підготовки нефінансового 
звіту дозволяє ідентифікувати ризики розвитку компанії, зокре-
ма щодо сталого розвитку, визначити її сильні та слабкі сторони, 
налагодити дієвий діалог та канали комунікації із зацікавленими 
сторонами та багато іншого. Під час підготовки нефінансових 
звітів, особливо на початкових етапах, у переважної більшості 
організацій виникають питання щодо того, яким чином краще 
підійти до процесу підготовки, яку інформацію варто подавати 
і в якій формі, на що звертати увагу тощо. Одним із найпоши-
реніших у світі є підхід Глобальної ініціативи зі звітності (Global 
Reporting Initiative, GRI), представлений Стандартами звітності зі 
сталого розвитку (GRI Sustainability Reporting Standards), що з 1 
липня 2018 року прийшли на зміну Керівництву зі звітності щодо 
сталого розвитку (GRI G4 Sustainability Reporting Guidelines).

ДИРЕКТИВА 2014/95/ЄС ЩОДО РОЗКРИТТЯ 
НЕФІНАНСОВОЇ І ДИВЕРСИФІКОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
ДЕЯКИМИ ВЕЛИКИМИ КОМПАНІЯМИ І ГРУПАМИ
В країнах ЄС необхідність нефінансової звітності визначається 
Директивою 2014/95/ЄС і на рівні національного законодав-
ства, що передбачає розкриття нефінансової інформації вели-
кими підприємствами, які становлять суспільний інтерес, зо-
крема материнськими компаніями великих груп із середньою 
чисельністю персоналу не менше 500 осіб. До переліку таких 

МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ GRI ЗВІТНОСТІ

НЕФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 
В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

ПОКРАЩЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
Підготовка нефінансового звіту робить абстрактні теми відчутними, 
допомагаючи організаціям встановлювати цілі й оцінювати результати.

ГЛИБОКА ДІАГНОСТИКА РИЗИКІВ/МОЖЛИВОСТЕЙ
Ретельне вивчення екологічних і соціальних аспектів діяльності організацій 
дозволяє виявити проблеми на ранньому етапі, а також відкрити нові можливості.

ПІДСИЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Процес звітності сприяє формуванню та перегляду стратегії сталого управління 
організацією. Мета стратегії – інтеграція принципів сталого розвитку в підходи 
господарювання.

МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ
Акцент на соціальних та екологічних аспектах розвитку організації зміцнює 
довіру і мотивує персонал до залученості та розвитку організації.

ПОКРАЩЕННЯ РЕПУТАЦІЇ, ПРОЗОРІСТЬ
Достовірна і збалансована інформація у звіті посилить репутацію відповідальної 
та прозорої організації.

КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА
Публікація нефінансового звіту виділить місто серед організацій-конкурентів 
у боротьбі за інвестора, партнера, клієнта.

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
Інвестори все частіше цікавляться нефінансовими аспектами середовища 
ведення бізнесу. Звіт GRI є стандартним форматом розкриття таких даних.

ДІАЛОГ ІЗ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ
Обговорення питань сталого розвитку із зацікавленими сторонами – ключовий 
елемент підготовки звіту. Отримання зворотного зв’язку сприяє знаходженню 
нових можливостей і зміцненню відносин.

КІЛЬКІСТЬ ЗВІТІВ ЗА ПІДХОДАМИ  GRI 
ЗА ГАЛУЗЯМИ В УКРАЇНІ

20152013 20162014 2017 2018*
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ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ЗВІТІВ 
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ENVIRONMENTAL, SOCIAL, 
AND GOVERNANCE (ESG) CRITERIA 
Єдиних стандартів для розкриття інформації щодо ESG-критері-
їв не розроблено, оскільки не існує й уніфікованого підходу до 
оцінки інформації при прийнятті рішень щодо інвестицій, окрім 
загального розуміння того, яка інформація для кожної компанії 
чи сектора є суттєвою. Тому звичною є ситуація, коли різні фінан-
сові ринки висувають свої вимоги або ж надають рекомендації 
щодо розкриття нефінансової інформації щодо ESG-критеріїв. 
Нижче наведено один із прикладів переліку таких критеріїв. 
Однак варто зауважити, що такі рамкові підходи, як розроблені 
GRI Стандарти щодо звітності зі сталого розвитку, можуть висту-
пати дієвим інструментом для розкриття інформації стосовно 
ESG-критеріїв.

PRINCIPLES FOR RESPONSIBLE INVESTING (PRI)
Однією з ініціатив, що займаються аналізом показників ESG, 
є Принципи відповідального інвестування (Principles for 
Responsible Investing – PRI) – мережа, що об’єднує понад 2000 
інвесторів-підписантів за підтримки UNEP Finance Initiative та 
UN Global Compact. PRI функціонує з метою чіткого розуміння 
інвестиційних наслідків ESG-факторів та для надання підтримки 
власної міжнародної мережі підписантів-інвесторів у прийнятті 
рішень щодо інвестування. У своїй роботі підписанти керуються 
шістьма Принципами відповідального інвестування, які пропо-
нують різні варіанти врахування ESG-критеріїв при плануванні 
інвестицій, постулюючи наступне:
Принцип 1. Врахування ESG-критеріїв під час аналізу інвести-
цій та в процесі прийняття рішень щодо інвестицій.
Принцип 2. Активна позиція у якості власників та включення 
ESG-критеріїв в політики та практики управління власністю. 
Принцип 3. Прагнення розкриття інформації щодо ESG-крите-
ріїв об’єктами, у які підписанти інвестують.
Принцип 4. Просування прийняття та реалізації цих Принци-
пів у інвестиційній галузі.
Принцип 5. Спільна робота для підвищення ефективності 
впровадження даних Принципів.
Принцип 6. Звітування кожним учасником щодо власної діяль-
ності та досягнень при впровадженні цих Принципів.  

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ НЕФІНАНСОВОЇ 
ЗВІТНОСТІ ДЛЯ КОМПАНІЙ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА
Важливу роль нефінансова звітність може відігравати не лише 
для приватного сектора, що функціонує за ринковими правила-
ми, у яких роль нефінансової інформації складно перебільшити, 
а й в державному секторі економіки України, який, за нечастими 
винятками, не може характеризуватись як прозорий та ефек-
тивний. В таких умовах найкраще усвідомлюють можливості 
нефінансової звітності як інструменту комунікації важливих ас-
пектів діяльності, суттєвих змін, наявних ризиків, планів діяль-
ності та стратегій, впливів на соціальну сферу та довкілля, під-
вищення ефективності управлінської діяльності ті компанії, що 
в рамках реалізації реформи підприємств державного сектора 
економіки реорганізовуються через корпоратизацію. Саме такі 

підприємства виступають рушіями розвитку нефінансової звіт-
ності як явища для державних компаній.
Гарним прикладом є НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ», який у проце-
сі анбандлінгу – відокремлення діяльності з транспортування 
природного газу від постачання та видобутку, переживаючи 
суттєві перетворення, скористався інструментами нефінан-
сової звітності як ефективним каналом донесення інформації 
безпосередньо до зацікавлених сторін, зокрема через понов-
лення практики випуску річних звітів у 2014 році, із викорис-
танням підходів GRI G4 у звітах за 2015-2016 рр., із переходом 
на GRI Standards у звіті за 2017 рік. Іншим прикладом успішно-
го застосування річних звітів як потужного комунікаційного 
інструменту є оператор атомних електростанцій ДП «НАЕК 
«ЕНЕРГОАТОМ», яке вперше на добровільній основі опублікува-
ло нефінансовий звіт за результатами діяльності у 2016 році за 
GRI G4 із переходом на GRI Standards у звіті за 2017 рік. Цього-
річ ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» вперше випустило інтегрований звіт 
за вимогами МСФЗ, International Integrated Reporting Council та 
стандарту AA1000 щодо залучення зацікавлених сторін і у від-
повідності із національним Положенням про розкриття інфор-
мації емітентами цінних паперів. У звіті нефінансова інформація 
в основній частині підготовлена з використанням підходів GRI 
Standards. Оператор об’єднаної енергосистеми України ДП НЕК 
«УКРЕНЕРГО» також серед рушіїв нефінансової звітності в Украї-
ні. Підприємство практикує випуск річних звітів за результатами 
діяльності ще з 2010 року, у 2018-му вперше підготувало звіт за 
GRI Стандартами. 

екологічними, соціальними, та управлінськими; тут і далі – ESG) на фінан-
сових ринках.
Принцип 2: Біржі сприятимуть підвищенню доступності інформації 
щодо ESG-критеріїв, що є релевантною для інвесторів та придатною для 
прийняття рішень. 
Біржі можуть застосовувати вимоги щодо розкриття інформації пое-
тапно, починаючи з добровільного її розкриття та згодом рухаючись 
до обов’язкового розкриття інформації (де це можливо, з урахуванням 
існуючої регуляторної бази). Для забезпечення більшої порівнянності 
та якості розкриття інформації біржі повинні заохочувати/вимагати роз-
криття інформації відповідно до загальноприйнятих міжнародних стан-
дартів (адаптованих до місцевих умов, якщо це необхідно) та показників, 
що базуються на наукових даних. 
Принцип 3: Біржі активно співпрацюватимуть із зацікавленими сторо-
нами для забезпечення фінансування, що базується на принципах ста-
лого розвитку.
Стабільна фінансова система вимагає активного залучення всіх зацікавле-
них сторін та наявності сприятливої політики і регуляторної бази. Отже, 
члени WFE спрямовані на сприяння діалогу та досягнення консенсусу щодо 
сталого фінансування між учасниками ринку капіталу та іншими відповідни-
ми зацікавленими сторонами.

Принцип 4: Біржі будуть підтримувати ринки та 
продукти, які забезпечують розширення сталого 
фінансування і переорієнтацію фінансових потоків. 
Мається на меті розробити та/або включити пере-
лік інвестиційних продуктів, орієнтованих на ста-
лий розвиток, зокрема через надання регулятор-
них рамок, що базуються на розкритті інформації, 
у тому числі через:
• розробку індексів сталого розвитку;
• підтримку кваліфікованих «зелених» та/або со-

ціальних підприємств у отриманні фінансування 
через IPO та вторинні пропозиції; і/або

• робота з третіми особами для розробки рейтин-
гів рівня сталості учасників ринку.

Принцип 5: Біржі забезпечать ефективне внутріш-
нє управління та операційні процеси і стратегії, 
спрямовані на підтримку зусиль у досягненні ста-
лого розвитку. 
Для цього учасники WFE прагнуть забезпечити не-
обхідну їм систему управління та інші основи для 
підтримки переходу до фінансової системи, що 
функціонує на принципах сталості. Одним із спосо-
бів досягнення цього є розкриття показників ESG у 
власній звітності. 
Поряд із цими принципами у багатьох майданчи-
ків уже тривалий час реалізовані ті чи інші заходи 
для формування фінансового ринку, що базується 
на принципах сталого розвитку. Так, усі компанії 
індексів DAX, MDAX, SDAX and TechDAX на Франк-
фуртській фондовій біржі (FWB) інформують про 
канали звітності щодо ESG-критеріїв, огляд яких 
наводиться на сайті біржі. Лондонська фондова 
біржа (LSE) випустила керівництво стосовно звіт-
ності щодо ESG-критеріїв як відповідь на запит від 
інвесторів, для яких така інформація є ключовою у 
процесі прийняття рішень щодо інвестицій. Вар-
шавська фондова біржа (WSE), на якій розміщено 
найбільше українських компаній, поки що не має 
вимог чи рекомендацій щодо розкриття учасника-
ми ESG-критеріїв, однак розраховує RESPECT Index, 
який серед іншого враховує таку інформацію щодо 
компаній. 
Важливо розуміти, що в недалекому майбутньому 
варто очікувати ще суттєвішого зміщення фокусу 
на нефінансові показники, що впливають на при-
йняття рішень стосовно інвестування, зважаючи 
на посилений запит від інвесторів на таку інфор-
мацію, що визначається, зокрема, на рівні Світової 
федерації бірж або ж ініціативи ООН щодо Сталих 
фондових бірж (SSE). Саме тому розвиток нефінан-
сової звітності є вкрай актуальним як для компаній, 
що вже пройшли розміщення на біржах, так і для 
тих організацій, що розглядають такий варіант за-
лучення коштів.

ПРИКЛАДИ ESG-КРИТЕРІЇВ, 
ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ІНВЕСТОРАМИ, 

ЩО ІНВЕСТУЮТЬ НА ПРИНЦИПАХ СТАЛОСТІ

За даними Форуму сталих та відповідальних інвестицій 
(The Forum for Sustainable and Responsible Investments)
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• повний комплекс робіт із зацікавленими сторонами, 
інформацією і даними, підготовка тексту Звіту;

• візуалізація: створення унікального дизайну, 
інфографіки, ілюстрування, верстка, фото послуги;

• друк Звіту, розробка WEB-версії Звіту, відеоверсії, 
підготовка промо-кампанії Звіту

МИ ПРОПОНУЄМО ПОСЛУГИ З ПІДГОТОВКИ ЗВІТІВ 
ЗА СТАНДАРТОМ GRI:

ESG
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