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Метінвест опублікував Звіт зі сталого розвитку за 2020 рік
Група Метінвест, міжнародна вертикально інтегрована група гірничо-металургійних компаній,
опублікувала восьмий Звіт зі сталого розвитку відповідно до міжнародних стандартів нефінансової
звітності. Звіт розкриває інформацію щодо впливу роботи Групи на економічні, соціальні та екологічні
аспекти, а також результати діяльності у сфері сталого розвитку за 2020 рік.

Звіт зі сталого розвитку — 2020
Відкрити звіт

Внесок у досягнення Цілей сталого розвитку ООН

Із 2010 року Метінвест є членом Глобального договору ООН і працює над досягненням 17 Цілей сталого
розвитку ООН. У 2020 році пріоритетними для Групи залишилися цілі 8, 9, 11 та 12. На додаток
Метнівест виділив ціль 13 – «Боротьба зі зміною клімату». Група зосередилася на розвитку стандартів
охорони праці та промислової безпеки, підтриманні та розвитку місцевих громад, оновленні підходів до
забезпечення операційної ефективності в період пандемії COVID-19, модернізації обладнання задля
зменшення впливу на довкілля та розробленні комплексного плану дій щодо зменшення викидів
парникових газів і підвищення енергоефективності.

Корпоративне управління

Метінвест продовжив удосконалювати систему корпоративного управління. При проведенні комплексної
оцінки ефективності діяльності в галузі екології, соціальної політики та корпоративного управління (ESG)

агентство Sustainalytics високо оцінило підхід до управління ризиками у всіх категоріях корпоративного
регулювання Групи завдяки її високим стандартам бізнес-етики, ефективним програмам із боротьби з
хабарництвом та корупцією, а також контролю за якістю продукції.
Захист довкілля

У 2020 році Група встановила новий рекорд з інвестування в екологічні проєкти – понад 200 млн доларів
США. Зокрема, Метінвест завершив основні роботи з масштабної реконструкції аглофабрики на ММК
імені Ілліча – одного з найбільших екологічних проєктів за всю історію України.
Скорочення викидів парникових газів – важлива частина «зеленого» порядку денного Групи. За останнє
десятиліття Метінвест значно зменшив свій вуглецевий слід і зараз працює над декарбонізацією
виробництва.
Попри законодавчі вимоги розкривати дані про викиди парникових газів за новою методологією в Україні
лише з 2022 року, Метінвест перерахував історичні показники та продемонстрував їх динаміку в цьому
звіті, щоб забезпечити прозорість і підзвітність, а також можливість порівняти з обсягом викидів інших
гірничодобувних і металургійних компаній.
Охорона праці та промислова безпека

У 2020 році Метінвест досяг найнижчих показників травматизму на виробництві за весь час роботи.
Дорожня карта Групи з розвитку системи охорони праці перемогла в конкурсі Міжнародного інституту з
управління ризиками та безпекою праці IIRSM Risk Excellence Awards 2020 у номінації «Програма змін
року». Витрати Метінвесту на заходи з охорони праці та промислової безпеки у 2020 році становили 106
млн доларів США, що на 4% більше проти рівня 2019 року.
Розвиток персоналу

У 2020 році Група забезпечила понад 69 000 робочих місць у світі. Метінвест увійшов до переліку
найкращих працедавців України за версіями кількох авторитетних рейтингів. Однією зі знакових торішніх
подій стало заснування Метінвест Політехніки – першого недержавного гірничо-металургійного
університету, орієнтованого на міжнародні стандарти навчання. Виш відкриють для всіх молодих людей,
які хочуть здобути інженерно-технічні професії, затребувані в українській промисловості, а також для
співробітників Метінвесту, які прагнуть підвищити свою кваліфікацію.
Програми соціального партнерства

Метінвест спрямував понад 15 млн доларів США на розвиток місцевих громад у 2020 році. Група
реалізувала понад 200 проєктів із поліпшення інфраструктури, розвитку медицини й освіти, підтримання
культури та спорту, підвищення екологічної культури в регіонах присутності Метінвесту. Зокрема,
програма зі створення системи навчання для муніципалітетів Master of Public Administration посіла перше
місце в конкурсі Глобального договору в Україні ООН «Партнерство заради сталого розвитку – 2020» у
категорії «Економічний розвиток».
Боротьба з коронавірусом

Група приєдналася до глобальної боротьби з коронавірусною хворобою та вжила безпрецедентних заходів
задля захисту здоров’я співробітників та місцевих громад у регіонах присутності.
У 2020 році на підтримання місцевих громад у боротьбі з COVID-19 Метінвест спрямував майже 6 млн
доларів США. Зокрема, підприємства Групи забезпечили лікарні медичним обладнанням, засобами
захисту, кисневою інфраструктурою та киснем. Також Метінвест допоміг уряду України доправити
гуманітарний вантаж із Китаю на початку пандемії.
На заходи щодо запобігання поширенню COVID-19 серед персоналу Метінвест витратив близько 5 млн
доларів США. Кошти спрямовані на закупівлю захисних масок, респіраторів та рукавичок, термометрів і
пірометрів для контролю температури, дезінфекційних засобів для санітарної обробки робочих приміщень
та автотранспорту.

Юрий Рыженков
Генеральний директор Групи Метінвест
«Ми продовжимо зміцнювати взаємини з нашими зацікавленими сторонами, підвищувати
ефективність системи корпоративного управління, приділяти увагу безпеці на наших
підприємствах, знижувати вплив на довкілля, забезпечувати добробут наших співробітників і
розвивати місцеві громади. Ми і надалі вживатимемо необхідних заходів із запобігання
поширенню коронавірусу, щоб захистити наших людей, адже їхнє життя і здоров’я для нас є

найбільшою цінністю.»

https://metinvestholding.com/ua/media/news/metinvest-publishes-its-2020-sustainability-report

