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ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Захист навколишнього середовища є однією з основних цінностей для Метінвесту. 
Нашим стратегічним пріоритетом є покращення показників сталого розвитку, зокрема 
шляхом забезпечення сучасного, енергоефективного та екологічно чистого виробництва 
на наших підприємствах. Для досягнення цієї мети ми поступово зменшуємо вплив на 
навколишнє середовище та підтримуємо боротьбу зі зміною клімату, впроваджуючи 
ефективні енергозберігаючі технологій. Група здійснює діяльність відповідно до місцевих 
законодавчих норм і прагне дотримуватись найкращих світових екологічних практик. 
Метінвест розробив дорожню карту для забезпечення відповідності європейським 
екологічним стандартам і невпинно працює над впровадженням міжнародних принципів 
та методів з охорони навколишнього середовища.

Група вживає заходів, які спрямовані на зменшення впливу на довкілля на кожній стадії 
виробничого процесу. Метінвест запровадив комплексний підхід до автоматизації 
систем захисту навколишнього середовища, що дає можливість управляти екологічними 
показниками та ризиками в середньо- та довгостроковій перспективі, уніфікувати 
екологічні бізнес-процеси, прогнозувати, моделювати та мінімізувати вплив від діяльності 
виробничих майданчиків, а також завчасно виявляти потенційні екологічні ризики.

GRI 103-2 
Політика	та	принципи	Групи	Метінвест	
у	сфері	охорони	праці,	здоров’я	
й	навколишнього	середовища	
скеровують	нашу	щоденну	діяльність	
та	забезпечують	залучення	керівників	
усіх	рівнів	до	заходів	з	охорони	
навколишнього	середовища.	
Комунікація	та	постановка	цілей	
відбувається	«зверху	вниз»	від	
Наглядової	Ради	до	Комітету	з	
промислової	безпеки,	охорони	праці	
та	екології,	який	щоквартально	
обговорює	ключові	екологічні	
проблеми	та	визначає	темпи	реалізації	
екологічних	програм	на	виробничих	
підприємствах	Групи.

Метінвест	проводить	регулярні	
екологічні	аудити	виробничих	об’єктів	
для	забезпечення	відповідності	
вимогам	екологічного	законодавства,	
оцінки	ефективності	модернізації	
технологій,	проведення	планового	
технічного	обслуговування,	а	також	
оцінки	ризиків	для	моніторингу	
природоохоронних	заходів	за	
допомогою	внутрішньо	розробленого	
контрольного	переліку	показників.	
Група	має	підрозділи	з	охорони	
навколишнього	середовища	
на	кожному	підприємстві,	які	
забезпечують	відповідність	
заходів	із	захисту	навколишнього	
середовища	процедурам,	політикам	
та	стандартам.	Ми	тісно	співпрацюємо	
з	акредитованими	лабораторіями	
з	сучасним	обладнанням,	що	дає	
можливість	регулярно	здійснювати	
контроль	за	впливом	нашої	виробничої	
діяльності	на	навколишнє	середовище.
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GRI 103-3 
Наша система екологічного управління 
створена відповідно до вимог 
міжнародного стандарту ISO 14001. 
Ми регулярно оцінюємо ключові 
підприємства на відповідність вимогам 
стандарту. На кінець звітного періоду 
ми сертифікували системи екологічного 
управління на 15 наших підприємствах1 
відповідно до останніх вимог стандарту 
ISO 14001:2015.

У 2017 році Метінвест запустив 
пілотну автоматизовану систему на 
підприємствах у Кривому Розі: десять 
автоматизованих пунктів контролю 
перевіряють вплив діяльності 
наших чотирьох підприємств на 
навколишнє середовище2. У 2019 
році ми працювали над розробкою 
надійних автоматизованих 
процесів подання зібраних даних 
безпосередньо міській раді.

Політика та принципи Групи Метінвест 
у сфері охорони праці, здоров’я і 
навколишнього середовища, які 
видані в 2016 році, окреслюють вимоги 
щодо збереження та оптимального 
використання водних ресурсів, 
рекультивації земель, скорочення викидів, 
а також збору та утилізації відходів. Вони 
поширюються на всі підприємства Групи.

Однією з основних цілей Групи Метінвест 
в 2019-2020 рр. у рамках послідовного 
зменшення впливу на навколишнє 
середовище є оновлення існуючої 
системи управління та впровадження 
додаткових функцій, які охоплюватимуть 
такі важливі аспекти сталого розвитку, 
як: розвиток діалогу з внутрішніми та 
зовнішніми зацікавленими сторонами 
щодо питань навколишнього 
середовища, розширення сфери 
управління викидами парникових 
газів (ПГ), впровадження екологічної 
діджиталізації та моніторингу.

ПІДТРИМКА ВІДКРИТОГО ДІАЛОГУ 
Взаємодія із зацікавленими сторонами 
щодо питань охорони навколишнього 
середовища відіграє важливу роль 
у виявленні та зменшенні будь-
яких ризиків. Метінвест прагне 
підтримувати відкритий діалог для 
спільного вирішення екологічних 
проблем у регіонах, в яких Група 
провадить свою діяльність. Офіційним 
каналом для прямих звернень щодо 
екологічних питань є Лінія довіри. 
Кожне повідомлення реєструється в 
уніфікованій автоматизованій системі 
управління інцидентами, обробляється 
відповідно до процедур внутрішньо-
корпоративних перевірок, перевіряється 
та передається до відповідального 
підрозділу, який оперативно вживає 
необхідних заходів.

Метінвест докладає максимум зусиль 
для вирішення всіх екологічних питань, 
що виникають на підприємствах. 
Якщо за результатами перевірки 
достовірності повідомленої інформації 
буде виявлено будь-які порушення, 
результати розслідування надсилаються 
безпосередньо особі, яка повідомила 
про порушення. У 2019 році жодних 
прямих звернень щодо екологічних 
питань не зареєстровано.

  Додаткову інформацію про Лінію довіри 
наведено у розділі «Ділова поведінка та 
протидія корупції».

Для забезпечення прозорості ми 
робимо все можливе, щоб інформувати 
зацікавлених сторін про діяльність із 
охорони навколишнього середовища, та 
організовуємо зустрічі для обговорення 
екологічних питань. Вище керівництво 
Групи та генеральні директори 
підприємств регулярно проводять 
зустрічі з представниками громадськості, 
волонтерськими та неурядовими 
організаціями. Метінвест також бере 
участь в роботі Комітету з охорони 

навколишнього середовища Всесвітньої 
асоціації виробників сталі, де ми 
ділимось своїм досвідом, навчаємось та 
дізнаємося про найефективніші галузеві 
практики від колег зі всього світу.

У 2019 році «Азовсталь» провів у 
Маріуполі зустрічі та круглі столи із 
представниками ЗМІ та громадськості, 
які мали можливість відвідати наші 
виробничі майданчики та екологічні 
об’єкти, на яких проводиться 
модернізація. Металургійний комбінат 
також взяв участь у бізнес-форумі під 
час Міжнародної виставки обладнання 
та технологій для збору та переробки 
муніципальних і промислових відходів 
Waste Management 2019, яка була 
присвячена обговоренню законодавчих, 
фінансових та технологічних питань 
регулювання поводження з відходами.

Авдіївський коксохімічний завод є 
учасником численних регіональних 
екологічних програм, у рамках яких 
щоквартально доповідає про результати 
своєї діяльності. Протягом 2019 року 
підприємство взяло участь у таких 
програмах: «Чисте повітря», «Охорона 
навколишнього середовища Донецької 
області: План дій на 2013-2020 роки», 
Регіональна програма поводження 
з відходами та Програма соціально-
економічного розвитку Авдіївки. 
Екологічні експерти компанії «Інкор і Ко» 
взяли участь в міжрегіональній науково-
технічній конференції «Функціонування 
та сталий розвиток системи моніторингу 
довкілля в умовах проведення ОНС».

1 Інгулецький ГЗК, Центральний ГЗК, Північний ГЗК та Криворізький ремонтно-механічний завод.
2 Метінвест Холдинг, «Азовсталь», ММК імені Ілліча, Північний ГЗК, Центральний ГЗК, Інгулецький 

ГЗК, «Запоріжкокс», Метінвест-Промсервіс, Маріупольський ремонтно-механічний завод, 
«Юністіл», «Інкор і Ко», Ferriera Valsider, Spartan UK, Metinvest Trametal та Promet Steel.




