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ПРОДУКЦІЯ
МИ – МЕТІНВЕСТ

THE SHARD
 – Хмарочосу серці Лондона, найвища будівля у Великій 

Британії.
 – Під час будівництва використано понад 5 тисяч тонн 

сталевої продукції Метінвесту.

HUDSON YARDS. THE SHED
 – Масштабний комплекс із хмарочосів, офісних будівель, 

арт-просторів та торгових центрів на Мангеттені,  
Нью-Йорк.

 – Під час будівництва культурного центру The Shed 
використано 9 тисяч тонн сталевих листів Метінвесту. 

НСК ОЛІМПІЙСЬКИЙ
 – Найбільша спортивна арена України.
 – Загальна площа – 145 тисяч м2, місткість – понад 70 

тисяч відвідувачів.
 – Для масштабної реконструкції стадіону використано 

товстолистовий та сортовий прокат Метінвесту.

НОВИЙ БЕЗПЕЧНИЙ САРКОФАГ НА 
ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС
 – Головне призначення саркофагу – утримання 

радіоактивних залишків четвертого енергоблоку станції 
протягом наступних 100 років.

 – У рамках проєкту використано 15 тисяч тонн 
товстолистового прокату Метінвесту.

GRI 102-2
Метінвест є надійним партнером та постачальником високоякісної продукції для близько 
6 800 клієнтів у понад 100 країнах. Група реалізує продукцію через власну дистрибуційну 
мережу, яка налічує 45 офісів продажів та 37 дистриб’юторських центрів в Європі, Азії, 
Африці та Північній Америці5. 

Продукцію Групи представлено пласким прокатом (гарячекатаний, холоднокатаний та оцинкований рулонний 
прокат), сортовим прокатом (арматура, продукція залізничного призначення, рейкове кріплення, прутки, профілі, 
спеціальні профілі, кулі помольні), напівфабрикатами (окатиші, чавун, сляб, заготовки) та залізорудною продукцією.  
Ми також здійснюємо реалізацію коксу та коксівного вугілля. 

Продукцію Метінвесту застосовують у будівництві, судно-, вагоно- і машинобудуванні, галузях тепло- та 
вітроенергетики, гірничодобувній галузі та будівництві мостів і доріг у всьому світі.
 

5 Станом на кінець звітного періоду.
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Щороку ми представляємо нову 
продукцію, щоб задовольнити  
потреби наших клієнтів. У 2019 році 
металургійні підприємства Групи 
Метінвест та СП «Запоріжсталь»  
освоїли виробництво 53 нових видів 
продукції. Найбільший асортимент нової 
продукції представили: «Азовсталь»»  
(32 позиції), ММК імені Ілліча (13 позицій) 
та «Запоріжсталь» (8 позицій).

Серед нових продуктів, розроблених 
підприємствами Метінвесту:
 – 34 – товстолистовий прокат; 
 – 9 – напівфабрикати;
 – 1 – холоднокатаний рулонний прокат;
 – 1 – оцинкований прокат.

Металургійний сегмент

2018: 17,0 млн тонн 2019: 16,3 млн тонн

Гірничодобувний сегмент

2018: 15,9 млн тонн 2019: 18,5 млн тонн

GRI 102-6
СТРУКТУРА ПРОДАЖІВ ГРУПИ МЕТІНВЕСТ ЗА РИНКАМИ ЗБУТУ

Україна
Європа
	Близький	Схід	і	Північна	Африка
СНД

Південно-Східна	Азія
Північна	Америка
Інші	регіони

Нова продукція «Запоріжсталі»:
 – 6 – гарячекатаний прокат;
 – 2 – холоднокатаний прокат.

Інвестування в розширення наших 
виробничих потужностей дає 
можливість швидко реагувати на зміни 
ринку та коливання попиту. У 2019 році 
ми запустили стан 1700 на ММК імені 
Ілліча після його реконструкції. Розробка 
проєкту масштабної реконструкції 
розпочалася в 2017 році, після чого у 
серпні-листопаді 2019 року почався 
етап активного будівництва, завдяки 
чому вдалось збільшити виробничі 
потужності підприємства.

Україна
Європа
Південно-Східна	Азія

Північна	Америка
Інші	регіони

ГОЛОВНЕ ПРО НОВІ 
ПРОДУКТИ МЕТІНВЕСТУ
У минулому році ММК імені Ілліча 
розпочав виробництво восьми 
нових видів слябів після запуску 
нової машини безперервного лиття 
заготовок № 4 та установки піч-ківш.

Метінвест розробив новий хімічний 
склад для прокату, що легований 
молібденом, бором та нікелем.  
Ці елементи підвищують міцність, 
твердість та опірність сталі корозії  
й впливу високих температур.

Також Метінвест розпочав 
виробництво товстолистового 
прокату за двома новими 
стандартами: ГОСТ Р 52927-2015 
(для суднобудування) та ГОСТ 
27772-2015 (будівельний стандарт 
для країн СНД).

  Докладну інформацію про нові 
продукти розміщено на сайті 
Метінвесту.
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УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ
Зростаючі обсяги виробництва 
створюють виклики у сфері контролю 
якості, спонукаючи нас удосконалювати 
систему управління якістю продукції та 
робити її більш ефективною. Метінвест 
контролює якість продукції на кожному 
етапі виробництва та використовує 
переваги інноваційного та сучасного 
обладнання. Ми робимо все можливе, 
щоб наша продукція відповідала 
високим міжнародним стандартам якості, 
що стосуються як кінцевої продукції, так 
і процесу виробництва. У поєднанні з 
прагненням забезпечити високий рівень 
обслуговування клієнтів, належний 
процес управління якістю дає нам 
можливість пропонувати продукцію, 
яка відповідає найвищим галузевим 
стандартам. 

GRI 103-2 
Системи управління якістю було 
сертифіковано відповідно до 
міжнародного стандарту ISO 9001  
майже на всіх підприємствах Метінвесту. 
У провадженні своєї діяльності наші 
підприємства керуються Регламентом 
щодо управління якістю продукції, 
що є ключовим документом, на якому 
базуються наші відповідні внутрішні 
процедури. Дирекція з технології та 
якості на кожному підприємстві здійснює 
контроль за управлінням якістю.

GRI 103-3 
Кожне підприємство щомісяця проводить 
оцінку ефективності систем управління 
якістю. Вона включає декілька показників, 
зокрема рівень браку і невідповідність 
продукції та кількість претензій, 
отриманих від клієнтів. Дирекція з 
технології та якості на рівні Групи виконує 
функцію додаткового контролю та за 
потреби проводить внутрішні перевірки.

Процедура контролю якості продукції 
на підприємствах Метінвесту включає 
перевірку:
 – хімічного складу продукції, що 

здійснюється сертифікованими 
лабораторіями на кожному 
підприємстві для кожної партії 
продукції;

 – механічних властивостей;
 – геометричних розмірів;
 – технологічних параметрів;
 – якості упаковки під час візуального 

огляду.

GRI 417-1 
Перед підготовкою продукції до продажу 
дирекція з технології та якості на 
кожному підприємстві видає сертифікат 
якості для кожної одиниці/партії 
продукції, що містить інформацію про 
параметри продукції та підтверджує її 
відповідність вимогам якості. Крім того, 
деякі партії продукції також проходять 
візуальну перевірку та перевірку 
геометричних розмірів незалежними 
інспекторами перед відвантаженням. 
До замовлень надається відповідна 
документація. У разі потреби наші 
клієнти можуть надіслати запит щодо 
підтвердження відповідної інформації.

МИ – МЕТІНВЕСТ
ПРОДУКЦІЯ




