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Звернення Голови
Наглядової Ради

ПРО
МЕТІНВЕСТ

Метінвест – це насамперед люди, тому
життя і здоров’я наших співробітників
завжди були і будуть для нас
найбільшою цінністю. У 2020 році Група
спрямувала 106 млн доларів США на
заходи для гарантування безпеки на
своїх підприємствах. Ми продовжили
вдосконалювати систему управління
охороною праці і промислової
безпеки та застосовувати найкращі
світові практики для досягнення
нашої остаточної мети – нульового
травматизму. Цей показник у 2020 році
досяг мінімального рівня за весь час
існування Групи Метінвест. Водночас
ми опікувалися здоров’ям наших
співробітників під час пандемії COVID-19,
забезпечивши їх необхідними засобами
захисту й запровадивши додаткові
заходи безпеки на підприємствах.

ПРО ЗВІТ

Десять принципів Глобального Договору
ООН у сфері прав людини, трудових
відносин, захисту довкілля і протидії
корупції інтегровані в нашу бізнесстратегію та повсякденну діяльність.
Вони залишаються невід’ємною
частиною нашої системи управління
й корпоративної культури. У 2020
році ми продовжили робити внесок
у досягнення Цілей сталого розвитку
ООН, запроваджуючи заходи з охорони
навколишнього середовища, вирішуючи
соціальні питання та вдосконалюючи
систему корпоративного управління.

ЗМІСТ

Минулий рік був непростим – він приніс нам неочікувані виклики,
насамперед пов’язані з пандемією COVID-19. Попри всі труднощі,
ми забезпечили безперебійну роботу наших підприємств та
завершили 2020 рік із гідними операційними й фінансовими
результатами. Це стало можливим завдяки професійній команді
Метінвесту, сприятливій кон’юнктурі на зовнішніх ринках,
співпраці із зацікавленими сторонами та вчасним рішучим діям на
випередження. Ми дотримувалися наших стратегічних пріоритетів
та зобов’язань щодо соціально-економічного, екологічного і
корпоративного управління і водночас підтримували наших
співробітників і місцеві громади у період пандемії.

Олег Попов
Голова Наглядової Ради

ПРО
МЕТІНВЕСТ
СТАЛИЙ
РОЗВИТОК
КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Досягнення цілей сталого розвитку
неможливе без взаємодії з
місцевими громадами. У 2020 році
реалізація програм соціального
партнерства в регіонах присутності
Групи продовжилася, посиливши
співпрацю з місцевими органами
влади і громадськими організаціями
в Маріуполі, Запоріжжі, Кривому Розі
та Авдіївці. Ми спільно здійснили
численні соціальні проєкти, спрямовані
на підвищення якості життя і
розвиток місцевих громад. У зв’язку
з поширенням пандемії COVID-19
були запроваджені заходи із протидії
коронавірусу, зокрема підприємства
Метінвесту забезпечили лікарні
медичним обладнанням, засобами
захисту та життєво необхідним киснем.
Допомогли уряду України доправити
гуманітарний вантаж із Китаю на
початку пандемії. Щоб додатково
підтримати регіони України, в яких
розташовані наші підприємства, ми
відмовилися від податкових канікул,
запропонованих урядом з огляду на
епідемію COVID-19.

Ми і надалі продовжимо вживати
заходів із запобігання поширенню
коронавірусу та зробимо усе
можливе, щоб мінімізувати пов’язані
з ним ризики. У 2021 році інвестиції у
вдосконалення виробничих технологій
щодо зменшення впливу на довкілля
планується збільшити. У майбутньому
взаємодія та зміцнення відносин
Групи зі всіма стейкхолдерами заради
цілей сталого розвитку буде тільки
посилюватися.

ПРО ЗВІТ

Ми розуміємо, що наша діяльність
має вплив на довкілля, тому свідомо
дбаємо про те, аби мінімізувати його
через модернізацію виробництва та
впровадження найкращих практик
раціонального використання ресурсів.
У 2020 році Метінвест завершив низку
екологічних проєктів та витратив
рекордні 450 мільйонів доларів США на
заходи з охорони довкілля, спрямовані
на покращення екологічних показників
та боротьбу зі зміною клімату. Наразі ми

розробляємо довгострокову дорожню
карту з декарбонізації, що дасть змогу
уточнити інвестиційні пріоритети Групи
та ефективніше відслідковувати прогрес
у цьому напрямі.

ЗМІСТ

У звітному періоді Метінвест увійшов
до переліку найкращих працедавців
України за версіями кількох авторитетних
рейтингів. Станом на березень 2021 року
Звіту Група налічувала понад 80 000
співробітників у світі. Ми продовжуємо
опікуватися їхнім професійним
зростанням та інвестувати у розвиток
майбутніх поколінь. У 2020 році однією
зі знакових подій стало заснування
Метінвест Політехніки – першого
недержавного гірничо-металургійного
університету, орієнтованого на
міжнародні стандарти навчання.
Університет буде відкритий для всіх
молодих людей, які хочуть здобути
інженерно-технічні професії, затребувані
в українській промисловості, а також для
співробітників Метінвесту, які прагнуть
підвищити свою кваліфікацію.

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ
БЕЗПЕКА
СПІВРОБІТНИКИ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ
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Часткове внесення інформації до Звіту: Запоріжсталь та Південний ГЗК є спільними підприємствами Групи,
тому фінансові та операційні рішення ухвалюються спільно з іншими акціонерами. У зв’язку з цим кількісні
показники цих підприємств не внесено до Звіту, а описову інформацію про результати їхньої діяльності
подано вибірково.

БЕЗПЕКА

Видобування | Коксівне вугілля
Металургія

Metinvest B.V. (Нідерланди)
Метінвест Дистрибуція (Білорусь)
Метінвест Євразія (Росія)
Metinvest International (Швейцарія)
United Coal (США)
Ferriera Valsider (Італія)
Metinvest Trametal (Італія)
Promet Steel (Болгарія)
Spartan UK (Велика Британія)

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

Інші країни
Материнська компанія
Продаж

Метінвест Холдинг
Метінвест-СМЦ
Метінвест-Шіппінг
Інгулецький ГЗК
Північний ГЗК
Центральний ГЗК
Авдіївський коксохімічний завод
Азовсталь
Дніпровський коксохімічний завод
Запоріжвогнетрив
Запоріжкокс
Інкор і Ко
ММК імені Ілліча
Юністіл
Криворізький ремонтно-механічний завод
Метінвест Бізнес Сервіс
Метінвест Діджитал
Метінвест-Інжиніринг
Маріупольський ремонтно-механічний завод
Метінвест-Промсервіс
Метінвест-Ресурс

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Сервіс та інжиніринг

Межі Звіту

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

Валютою подання фінансової інформації
є долари США. Кількісні показники, що
стосуються управління персоналом,
охорони праці, промислової безпеки та
охорони навколишнього середовища,
отримано з форм внутрішньої та
обов’язкової звітності, яка щорічно
подається державним органам.

Регіон/сегмент
Україна
Керівна компанія
Продажі
Логістика
Видобування | Залізна руда

ПРО
МЕТІНВЕСТ

Ми прагнемо якісно висвітлювати
інформацію у Звіті, тому працюємо над
удосконаленням внутрішньої системи
нефінансового звітування. Функція
з внутрішнього аудиту перевіряє
достовірність та надійність усіх даних,
які отримує від бізнес-підрозділів за
напрямами сталого розвитку.

GRI 102-45; 102-49
У Звіті надається інформація щодо результатів діяльності підприємств Групи Метінвест, які внесено
до консолідованої фінансової звітності (див. таблицю нижче). У 2020 році межі Звіту було розширено
порівняно з попереднім звітним періодом. У квітні 2020 року до складу Групи ввійшло ПрАТ «Дніпровський
коксохімічний завод» (Дніпровський коксохімічний завод), а у вересні 2020 року – ПрАТ «Запоріжвогнетрив»
(Запоріжвогнетрив).

ПРО ЗВІТ

Наш підхід до звітування базується
на розкритті інформації відповідно
до стандартів Глобальної ініціативи
звітності у сфері сталого розвитку GRI
(основний варіант відповідності (Core)
та з урахуванням рекомендацій Ради
зі стандартів бухгалтерського обліку у
сфері сталого розвитку (Sustainability
Accounting Standards Board). Звіт
також розкриває інформацію про
внесок Метінвесту в досягнення Цілей
сталого розвитку ООН. Попередній
Звіт, опублікований у грудні 2020 року,
охоплював період із 1 січня 2019 року до
31 грудня 2019 року включно.

Межі звіту
ЗМІСТ

Це восьмий Звіт зі сталого розвитку
Групи Метінвест (далі – «Звіт»). Звіт
охоплює період із 1 січня 2020 року
до 31 грудня 2020 року включно та
розкриває інформацію щодо впливу
діяльності Групи на економічні, соціальні
та екологічні аспекти, а також результати
діяльності у сфері забезпечення сталого
розвитку. Звіт також містить важливу
інформацію про ключові стратегічні
плани Групи на майбутнє.

GRI 102-44; 102-46
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1 Відповідно до Глобальної ініціативи звітності, зацікавлена сторона визначається як юридична або фізична особа, на яку може мати суттєвий вплив діяльність, продукція чи послуги звітної організації або юридична
чи фізична особа, дії якої можуть вплинути на здатність організації успішно впроваджувати стратегії та досягати поставлених цілей.

БЕЗПЕКА

Отримані результати відображені в
матриці суттєвості. На горизонтальній осі
представлено рівень значущості впливу
бізнесу, на вертикальній осі – вплив на
оцінку та рішення зацікавлених сторін.

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

Оцінку рівня значущості впливу
Метінвесту на кожен аспект
проведено за результатами аналізу
інформації, отриманої під час інтерв’ю
з менеджментом, який дав об’єктивну
оцінку результатів діяльності та впливу
Метінвесту у сфері сталого розвитку.

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Етап 2. Визначення пріоритетності
суттєвих аспектів
Оскільки деякі з визначених суттєвих
аспектів є більш значущими з огляду
на важливість для зацікавлених сторін

19
12

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

За результатами проведеного аналізу
ми визначили 20 суттєвих аспектів, що
відображають екологічний, соціальний
та економічний вплив діяльності Групи
Метінвест.

Для більш комплексного аналізу
важливості матеріальних тем для наших
зацікавлених сторін ми також провели
круглі столи з внутрішніми експертами
Метінвесту з різних функціональних
підрозділів, які відповідають за
взаємодію з ключовими групами
зацікавлених сторін.

10

ПРО
МЕТІНВЕСТ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

Етап 1. Визначення переліку
суттєвих аспектів
Щоб сформувати найбільш пріоритетні
теми для розкриття, Група Метінвест
проаналізувала сфери, що є важливими
для наших зацікавлених сторін, та
провела оцінку власної діяльності
в межах встановлених пріоритетів.
Ми також взяли до уваги моніторинг
актуальних тем у ЗМІ, тенденції
металургійної галузі, суттєві теми, що
розкривають аналогічні компанії, а також
очікування інвесторів і кредиторів щодо
розкриття інформації у Звіті.

МАТРИЦЯ СУТТЄВОСТІ

ПРО ЗВІТ

Процес оцінки рівня суттєвості
передбачає з’ясування того, як
впливають аспекти, пов’язані зі
специфікою діяльності Метінвесту, (1)
на рішення ключових зацікавлених
сторін та (2) чи мають вони значний
економічний, екологічний і соціальний
вплив. Наш підхід складається з
двох етапів.

Щоб оцінити рівень суттєвості
матеріальних тем для зацікавлених
сторін, ми провели опитування
серед представників ключових груп
стейкхолдерів – клієнтів, працівників,
постачальників і підрядників, інвесторів і
кредиторів, місцевих громад, державних
органів влади та ЗМІ. В межах опитування
їм було запропоновано оцінити рівень
значущості кожного аспекту за шкалою
від 1 (найнижчий рівень) до 5 (найвищий
рівень). Додатково ми оцінили очікування
державних органів, переглянувши
положення основних нормативноправових актів та стандартів, яких
дотримується Група.

GRI 102-47
ЗМІСТ

Для висвітлення у Звіті аспектів, що є
найбільш важливими для ключових
зацікавлених сторін1 Групи та бізнесу,
а також для розкриття найбільш
відповідної інформації, Метінвест
провів оцінку суттєвості згідно з
принципами GRI.

і рівень впливу з боку Групи Метінвест,
на другому етапі ми провели їхнє
ранжування.

ВПЛИВ НА ОЦІНКУ ТА РІШЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН

ПРО ЗВІТ

Оцінка суттєвості

GRI 102-47
Суттєвий аспект

Опис

Розділ Звіту

Корпоративне управління
Ефективна структура управління; використання практик корпоративного управління, спрямованих
на забезпечення стійкості Групи; дотримання правових норм і відповідність таким цінностям, як етика,
прозорість і сумлінність

Сталий розвиток;
Корпоративне управління;
Річний звіт за 2020 рік

2

Протидія корупції

Протидія «зловживанням владою для особистої вигоди», що можуть бути спровоковані окремими
особами або організаціями

Ділова поведінка та протидія корупції

3

Етика і комплаєнс

Етична поведінка, чесна конкуренція, робота в межах законодавства, відповідальність у щоденній
діяльності Метінвесту. На цьому базується наша взаємодія зі співробітниками, клієнтами,
постачальниками і партнерами, місцевими громадами та іншими зацікавленими сторонами

Ділова поведінка та протидія корупції

4

Прозорість і відкритість
бізнесу

Ділова і фінансова діяльність Метінвесту здійснюється відкрито і послідовно, зацікавлені сторони
довіряють опублікованій або наданій інформації

Про Звіт;
Ділова поведінка та протидія корупції;
Річний звіт за 2020 рік

Соціальні аспекти
Права людини

6

Управління питаннями охорони праці та промислової безпеки, формування культури безпеки,
підвищення обізнаності співробітників щодо питань охорони праці, інвестиції в безпечні умови праці

Безпека

7

Навчання та розвиток

Метінвест надає різноманітні можливості навчання та розвитку, щоб забезпечити професійне та кар’єрне
зростання співробітників

Співробітники

8

Справедливі умови праці, гідна
Система взаємодії зі співробітниками спрямована на забезпечення справедливих умов праці, гідної
оплата і соціальні пільги для
оплати та соціальних пільг. Метінвест приділяє значну увагу добробуту співробітників, зокрема
співробітників, забезпечення
додатковій підтримці у складних ситуаціях (наприклад, заходи з протидії COVID-19)
добробуту

9

Різноманітність і інклюзивність

Сприяння різноманітності, гендерній рівності та підтримка меншин. Приклади показників різноманітності
Рівні можливості
можуть містити: вік, стать, родовід і етнічне походження, громадянство, віросповідання, інвалідність тощо

10

Залучення місцевих громад

Взаємодія Метінвесту з місцевими громадами і підвищення їхньої активності для сталого розвитку
регіонів присутності

Місцеві громади

11

Економічна підтримка
місцевих громад і соціальні
інвестиції

Податкові внески та соціальні інвестиції з метою соціально-економічного розвитку місцевих громад

Метінвест у цифрах, 2020 рік;
Місцеві громади

Соціальна політика;
Відповідь COVID-19

Економічні показники

Поліпшення фінансових показників, підвищення конкурентоспроможності, розширення ринків
присутності та збільшення обсягу продажу

Метінвест у цифрах, 2020 рік;
Стратегічні цілі, пріоритети та цінності;
Річний звіт за 2020 рік

13

Відповідальність за якість
продукції та послуг

Метінвест покращує якість продукції і послуг для максимального задоволення потреб клієнтів

Продукція;
Взаємодія із зацікавленими сторонами;
Взаємодія з клієнтами

14

Закупівлі та екологічна оцінка
постачальників

Метінвест управляє ланцюжком постачання і враховує екологічні аспекти в процесі взаємодії з
постачальниками

Відповідальне управління ланцюгом
постачання
Підвищення енергоефективності

16

Управління водними
ресурсами

Дії щодо зниження ризиків, пов’язаних із нестачею водних ресурсів, управлінням спожитою водою і
стічними водами

Управління водними ресурсами

17

Біорізноманіття

Заходи щодо збереження видів рослин і тварин у регіонах присутності

Біорізноманіття та відновлення
ландшафтів

18

Зміна клімату

Дії щодо скорочення викидів парникових газів у виробничому ланцюжку і в ланцюжку постачання з
метою підтримання боротьби зі зміною клімату

Відповідь на виклики зміни клімату

19

Викиди

Дії щодо скорочення викидів у атмосферу за допомогою реалізації екологічних проєктів за одночасного
підвищення загальної ефективності виробництва

Зменшення впливу на якість повітря

20

Утворення відходів

Управління відходами з метою зниження обсягу їх утворення, а також збільшення частки їх переробки

Управління відходами

ДОДАТКИ

Заходи щодо підвищення енергоефективності виробничих процесів та зниження споживання ресурсів

МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

07

Енергоефективність

СПІВРОБІТНИКИ

Екологічні аспекти
15

БЕЗПЕКА
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ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

Економічні аспекти

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Метінвест забезпечує дотримання прав людини в усіх сферах своєї діяльності

Охорона праці та промислова
безпека

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Права людини

ПРО
МЕТІНВЕСТ
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Корпоративне управління
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Звернення
Генерального
директора

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Ми продовжили будувати тривалі
відносини з клієнтами, підвищуючи
якість нашої продукції і послуг. З огляду
на нові обставини, викликані пандемією,
у 2020 році Група доклала максимум
зусиль для вчасної доставки продукції
клієнтам та надавала їм кваліфіковану
технічну підтримку в онлайн-режимі.

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Незважаючи на виклики, нам вдалося
посилити вертикальну інтеграцію
і значно покращити операційні та
фінансові результати. У 2020 році
загальний економічний ефект Групи
досяг 376 млн доларів США. EBIDTA
Групи Метінвест за рік зросла на 82%,

ПРО
МЕТІНВЕСТ

а чистий прибуток – на 54 % проти
попереднього року. Ми підвищили
ефективність споживання сировини
та енергоресурсів, посилили
продуктивність обладнання,
оптимізували логістику та збільшили
продуктовий сортамент. Метінвест
завершив низку інвестиційних проєктів,
зокрема модернізацію збагачувальної
фабрики Центрального ГЗК, що сприяло
початку виробництва окатишів із
вмістом заліза 67,5% для технології
прямого відновлення заліза (DRI).

ПРО ЗВІТ

У 2020 році ми долучилися до світової
спільноти у боротьбі з пандемією
COVID-19 і вжили безпрецедентних
заходів, щоб захистити наших
співробітників, допомогти місцевим
громадам у регіонах нашої присутності
та підтримати клієнтів і партнерів. Ці
заходи дали нам змогу забезпечити
безперебійне виробництво на наших
підприємствах в Україні та за кордоном.
Лише два перекатні заводи Групи в Італії
призупиняли роботу в березні та квітні
на вимогу італійського уряду.

ЗМІСТ

Забезпечення сталого розвитку залишається одним із
пріоритетних завдань Групи Метінвест і основою її бізнесстратегії. Рух Групи у напрямі досягнення цілей сталого розвитку,
захисту довкілля і корпоративного управління засвідчив ESG
рейтинг від провідного профільного незалежного агентства
Sustainalytics. Метінвест увійшов до десятки найкращих із 140
металургійних компаній, оцінених агентством.

Під час пандемії ми збільшили соціальні
інвестиції в охорону здоров’я для
реалізації проєктів, спрямованих на
профілактику та лікування коронавірусу,
зокрема забезпечення державних
установ і медичних закладів засобами
індивідуального захисту та будівництво
кисневої інфраструктури.

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ
ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

У 2020 році Група встановила новий
рекорд інвестування в екологічні
проєкти – понад 200 млн доларів США.
Зокрема, ми завершили основні
роботи з масштабної реконструкції
аглофабрики ММК імені Ілліча –
найбільшого екологічного проєкту за
всю історію України.

Незважаючи на непростий рік, ми
плануємо й надалі покращувати
показники діяльності Групи Метінвест
для розбудови бізнесу і сталого
розвитку. Я впевнений, що спільними
зусиллями із нашими зацікавленими
сторонами ми зможемо подолати будьякі виклики 2021 року.

Юрій Риженков
Генеральний директор

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

На додаток ми розрахували непрямі
викиди парникових газів, пов’язані
із закупівлею електроенергії
підприємствами Групи, а також
питомі викиди ПГ маріупольських
металургійних комбінатів. Ми
розкриваємо ці показники вперше, щоб
відповідати найкращим міжнародним
практикам та продемонструвати
прозорість щодо нашого впливу
на довкілля.

Нашими незмінними пріоритетами
залишаються подальша реалізація
інвестиційної програми Групи,
підвищення операційної ефективності
та якості продукції й забезпечення
сталого розвитку. Ми продовжимо
зосереджувати увагу на зміцненні
взаємовідносин із нашими
зацікавленими сторонами, підвищенні
ефективності системи корпоративного
управління, гарантуванні безпеки на
наших підприємствах, зниженні впливу
на довкілля, забезпеченні добробуту
наших співробітників і розвитку
місцевих громад. Ми розуміємо, що
пандемія коронавірусу триває, і надалі
вживатимемо необхідних заходів, щоб
захистити наших людей, адже їхнє
життя і здоров’я для нас є найбільшою
цінністю.

ПРО
МЕТІНВЕСТ

Протягом усього часу існування
Метінвесту ми дбаємо про соціальноекономічний розвиток місцевих
громад, у яких працюємо. У 2020
році підприємства Групи сплатили
612 млн доларів США податків. Ми
реалізували понад 200 соціальних
проєктів разом із неурядовими
організаціями і місцевими органами
влади. Наша програма зі створення
системи навчання для муніципалітетів
Master of Public Administration посіла
перше місце в конкурсі Глобального
договору ООН «Партнерство заради
сталого розвитку – 2020» в Україні у
категорії «Економічний розвиток».

ПРО ЗВІТ

Важливою частиною порядку денного
Метінвесту щодо забезпечення
сталого розвитку є скорочення
викидів парникових газів (ПГ) та
боротьба зі змінами клімату. За останнє
десятиліття ми значно зменшили наш
вуглецевий слід і зараз продовжуємо
рух до декарбонізації виробництва,
використовуючи нові можливості.

Ми дотримуємося принципів
прозорості та підзвітності щодо
розкриття екологічних показників
Групи і розуміємо його важливість для
наших стейкхолдерів. Після ратифікації
Угоди про асоціацію з ЄС Україна взяла
на себе зобов’язання прямувати до
європейських стандартів у багатьох
аспектах. Одним із них є узгодження
способу розрахунку викидів ПГ України
та українських компаній із підходом
ЄС. Попри те, що закон зобов’язує
розкривати дані про викиди ПГ за новою
методологією лише з 2022 року, ми
вирішили перерахувати історичні дані та
показати їхню динаміку в цьому Звіті.

ЗМІСТ

Людське життя є головним пріоритетом
Групи Метінвест, тому ми крок за
кроком запроваджуємо заходи, що
допоможуть досягти нашої кінцевої
мети у сфері охорони праці та безпеки –
нульового травматизму. У 2020 році ми
продовжили реалізовувати ініціативи,
спрямовані на зниження ризиків
нещасних випадків на виробництві та
вжили спеціальних заходів безпеки на
наших підприємствах, щоб запобігти
поширенню пандемії COVID-19. Наші
зусилля з підвищення рівня безпеки
не були марними, адже у 2020 році ми
змогли домогтися рекордно низького
за всю історію Групи показника частоти
випадків із втратою працездатності. На
жаль, нам не вдалося уникнути втрат
серед співробітників. Окрім смертей від
коронавірусу, на підприємствах Групи
сталося п’ять виробничих смертельних
випадків. Ми провели ретельне
розслідування кожного з цих випадків,
посилили заходи запобігання подібним
випадкам у майбутньому, а також
оновили дорожню карту з управління
критичними ризиками.

БЕЗПЕКА
СПІВРОБІТНИКИ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

ДОДАТКИ
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ЗМІСТ

ПРО МЕТІНВЕСТ

Метінвест у цифрах,
2020 рік
ВИРОБНИК СТАЛІ
В СХІДНІЙ ЄВРОПІ1

КІЛЬКІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ

КЛЮЧОВІ ВИРОБНИЧІ
ПІДПРИЄМСТВА

Топ 45

№4

>69 000

16

ВИРОБНИК ЗАЛІЗНОЇ РУДИ
В СВІТІ2

ВИРОБНИК ЗАЛІЗНОЇ РУДИ
В СХІДНІЙ ЄВРОПІ2

КЛІЄНТИ

ОФІСИ ПРОДАЖУ

КРАЇНИ ПРОДАЖУ

Топ 10

№2

>6 800

45

~100

ПРО ЗВІТ

ВИРОБНИК СТАЛІ В СВІТІ1

ПРО
МЕТІНВЕСТ
СТАЛИЙ
РОЗВИТОК
КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Ключові фінансові показники3

$2 204 млн

21%

СУКУПНІ АКТИВИ

СУКУПНИЙ КАПІТАЛ

СУКУПНИЙ БОРГ5

$13 454 млн

$6 496 млн

$2 937 млн

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

СПЛАЧЕНІ ПОДАТКИ У ВСЬОМУ СВІТІ

$663 млн

$612 млн

МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

$10 453 млн

СПІВРОБІТНИКИ

EBITDA МАРЖА

БЕЗПЕКА

EBITDA4

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

ВИРУЧКА

ДОДАТКИ
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Ключові виробничі показники
СТАЛЬ

8,3 млн тонн
30,5 млн тонн

ПРО
МЕТІНВЕСТ

2,9 млн тонн

ПРО ЗВІТ

ВУГІЛЬНИЙ КОНЦЕНТРАТ

ЗМІСТ

ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОНЦЕНТРАТ

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

$106 млн

ВИТРАТИ НА РОЗВИТОК
МІСЦЕВИХ ГРОМАД

ВИТРАТИ НА НАВЧАННЯ ТА
РОЗВИТОК ПРАЦІВНИКІВ

$15 млн

$3 млн

МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ
ДОДАТКИ
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1 Рейтинг Всесвітньої асоціації виробників сталі (англ. World Steel Association) за 2020 рік, розрахований
на основі обсягу виробництва та географічному розташуванні підприємств.
2 Оцінка Метінвесту на основі публічних даних про виробництво продукції за 2020 рік без урахування
китайських та індійських компаній.
3 Більше інформації про ключові фінансові та операційні показники Метінвесту розміщено за
посиланням: https://metinvestholding.com/ua/investor/keydata.
4 EBITDA розраховується як прибуток до вирахування податку на прибуток, фінансових доходів
та витрат, амортизаційних відрахувань, знецінення майна, курсових прибутків та збитків, частки
результатів асоційованих підприємств та інших витрат, які керівництво вважає не основними, плюс
частка EBITDA спільних підприємств.
5 Сукупний борг обчислюється як сума банківських позик, позабанківських позик, облігацій, торгового
фінансування та зобов’язань з оренди.

СПІВРОБІТНИКИ

$450 млн

БЕЗПЕКА

ВИТРАТИ НА ОХОРОНУ ПРАЦІ ТА
ПРОМИСЛОВУ БЕЗПЕКУ

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

ВИТРАТИ НА ОХОРОНУ ДОВКІЛЛЯ

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Сталий розвиток

входять підприємства в Україні, ЄС,
Великобританії та США, а також мережа
продажу в основних регіонах світу. Група

контролює весь виробничий ланцюжок:
від видобутку залізної руди та коксівного
вугілля до виробництва та продажу

напівфабрикатів і готової продукції
зі сталі.
ПРО ЗВІТ

GRI 102-1; 102-4
Метінвест – це міжнародна вертикально
інтегрована гірничо-металургійна
група компаній, до структури якої

ЗМІСТ

ПРО МЕТІНВЕСТ

Карта ключових
підприємств Групи Метінвест
ОФІСИ ПРОДАЖІВ

ПРО
МЕТІНВЕСТ

SPARTAN UK

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

METINVEST TRAMETAL

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

СНД
12

ПІВНІЧНА
АМЕРИКА

1

20
2

ЄВРОПА 15

10

7

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

18
11

20

14

8

3

17

16

21

6

UNITED COAL

4

9

БСПА
19

ПІВДЕННОСХІДНА АЗІЯ

СПІВРОБІТНИКИ

5

Легенда карти

Регіони збуту в 2020 році
Металургійний сегмент

PROMET STEEL
13

МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

Гірничодобувний сегмент

FERRIERA VALSIDER

БЕЗПЕКА

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

Білорусь
Бельгія
Болгарія (3 офіси)
Китай
Домініканська Республіка
Єгипет
Німеччина (2 офіси)
Італія (2 офіси)
Ліван
Польща
Румунія
Росія (11 офісів)
Сінгапур
Іспанія
Швейцарія
Туніс
Туреччина
Україна (12 офісів)
Об’єднані Арабські Емірати
Великобританія

ДОДАТКИ
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Легенда карти

Металургійний сегмент
Гірничодобувний сегмент

ЗАПОРІЖКОКС

 Асоційоване або спільне
підприємство 6

ЗАПОРІЖСТАЛЬ
ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ

Київ

УКРАЇНА

Кокс

Дніпро
ПРО ЗВІТ

Залізна руда
Підприємства повного циклу

ШАХТОУПРАВЛІННЯ
«ПОКРОВСЬКЕ»7
ЗМІСТ

Коксівне вугілля

АВДІЇВСЬКИЙ
КОКСОХІМІЧНИЙ
ЗАВОД

Дністер

Прокат
ПІВНІЧНИЙ ГЗК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГЗК
СП ПІВДЕННИЙ ГЗК

Запорізький порт

Порт Ольвія

Порт Чорноморськ

ММК ІМЕНІ ІЛЛІЧА
АЗОВСТАЛЬ

ДНІПРОВСЬКИЙ
КОКСОХІМІЧНИЙ
ЗАВОД1

БЕЗПЕКА

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

ЮНІСТІЛ

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

ПІВДЕНЬКОКС

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Порт Южний

Маріупольський
порт

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГЗК

ПРО
МЕТІНВЕСТ

Вогнетривні заводи

СПІВРОБІТНИКИ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ
ДОДАТКИ
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6 Як визначено в Примітці 3 до Консолідованої фінансової звітності за 2020 рік згідно з МСФЗ.
7 Шахтоуправління «Покровське» стало дочірнім підприємством Групи в березні 2021 року.

ЗМІСТ

ПРО МЕТІНВЕСТ

Стратегічні цілі, пріоритети
та цінності
СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

GRI 102-16

СПІВРОБІТНИКИ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

Лідерство:
– Ми ставимо перед собою амбітні цілі й
досягаємо їх.
– Ми проявляємо ініціативу і
заохочуємо інших.
– Ми вирішуємо і самостійно діємо в
складних ситуаціях, беремо на себе
відповідальність за власні рішення.
– Ми поділяємо цінності компанії,
дотримуємося їх у своїй поведінці
та рішеннях.
– Ми сприяємо впровадженню
корисних змін.

Командна робота:
– Ми впевнені, що для ефективної
роботи потрібна злагоджена
діяльність усієї команди та
персональна відповідальність кожного
за спільний результат.
– Ми відкриті до співпраці, допомагаємо
колегам і підтримуємо одне одного.
– Ми прагнемо підтримувати
партнерську позицію під час
спілкування, з повагою ставимося до
особистості іншої людини.
– Ми уважні до думок інших людей і
відкриті до зворотного зв’язку.
– Кожен із нас може бути впевненим,
що його колеги виконають взяті на
себе зобов’язання заради досягнення
спільної мети.

БЕЗПЕКА

Клієнтоорієнтованість:
– Ми відкриті й чесні перед нашими
клієнтами.
– Ми уважні до потреб наших клієнтів.
– Ми готові до змін заради задоволення
потреб наших клієнтів.
– Щодня ми прагнемо до
вдосконалення своїх процесів в
інтересах наших клієнтів.

Професіоналізм:
– Ми формуємо середовище, в якому
люди можуть проявляти свої здібності.
– Ми постійно вдосконалюємо свої
знання та навички, відкрито ділимося
своїми знаннями з колегами.
– Ми встановлюємо високі стандарти
роботи та дотримуємося їх.
– Ми впроваджуємо чіткі вимоги
виконавчої дисципліни.
– Ми прагнемо досягати визначних
результатів за оптимального
використання ресурсів.

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

Життя, здоров’я, екологія:
– Ми створюємо безпечні умови праці.
– Кожен із нас відчуває відповідальність
за життя та здоров’я – своє і своїх колег.
– Ми прагнемо виробляти продукцію з
мінімальним впливом на довкілля.
– Ми дбайливо використовуємо
природні ресурси.
– Ми підтримуємо здоровий
спосіб життя.

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Докладнішу інформацію про стратегічні
цілі та пріоритети Групи Метінвест подано
на сторінках 16-17 Річного звіту Групи
Метінвест за 2020 рік.

Корпоративні цінності

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

– забезпечення сталого
розвитку Групи
– зміцнення позиції Групи
як виробника з низькою
собівартістю
– розширення портфеля продуктів
для зміцнення позиції на
ключових стратегічних ринках
– зосередження уваги на
потребах клієнтів
– використання можливостей
вибіркового придбання
підприємств

ПРО
МЕТІНВЕСТ

СТРАТЕГІЧНІ
ПРІОРИТЕТИ

ПРО ЗВІТ

– забезпечення конкурентних переваг у металургійній промисловості шляхом
вертикальної інтеграції
– зміцнення позиції на стратегічних ринках
– забезпечення ефективного ведення бізнесу шляхом упровадження
найкращих практик

ДОДАТКИ
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Технологічна стратегія

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК
КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ
ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ
БЕЗПЕКА
СПІВРОБІТНИКИ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

Докладнішу інформацію про проєкти
екологічної модернізації подано в розділі
«Захист довкілля».

ПРО
МЕТІНВЕСТ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

У 2020 році Група завершила низку
інвестиційних проєктів, зокрема
черговий етап реконструкції
листопрокатного стану 1700 на
ММК Імені Ілліча, в межах якого
виконано монтаж нової гідравлічної
моталки для змотування 32-тонних
гарячекатаних рулонів. На
Центральному ГЗК реалізовано
масштабний проєкт із модернізації
збагачувальної фабрики, де
розпочалося виробництво
залізорудного концентрату з вмістом
заліза 70,5% і окатишів із вмістом
заліза 67,5% для технології прямого
відновлення заліза (DRI).

ПРО ЗВІТ

Метінвест розпочав оновлення своєї
технологічної стратегії. Необхідність
перегляду документа виникла
через ризик значного тиску на
світових ринках сталі та залізорудної
сировини в майбутньому, збільшення
фокусу на високоякісну залізорудну
продукцію, а також новий виклик
щодо декарбонізації, який вимагає
інноваційних рішень.

З екологічних інвестиційних проєктів,
спрямованих на зниження викидів,
варто відзначити реконструкцію
системи газоочищення аглофабрики
ММК Імені Ілліча, заміну системи
газоочищення випалювальної
машини Lurgi 552-A на Північному ГЗК,
модернізацію системи газоочищення
конвертерів киснево-конвертерного
цеху Азовсталі.

ЗМІСТ

У 2020 році Група продовжила
реалізацію технологічної стратегії,
яка є дорожньою картою виконання
стратегічного зобов’язання Групи
щодо технологічної модернізації та
спрямована на підвищення якості
продукції, загальної операційної
ефективності та екологічності
виробничих процесів.

ДОДАТКИ
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GRI 102-2; 102-6
ЗМІСТ

ПРО МЕТІНВЕСТ

Продукція
ПРО ЗВІТ

Метінвест – надійний партнер та постачальник високоякісної
продукції для більше ніж 6 800 клієнтів у майже 100 країнах світу.
Наша дистрибуційна мережа налічує 45 офісів продажу та 23
дистриб’юторських центри в Європі, Азії, Африці та Північній Америці8.

ПРО
МЕТІНВЕСТ

ОСНОВНІ ВИДИ ПРОДУКЦІЇ ГРУПИ МЕТІНВЕСТ

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК
КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ
ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

Гарячекатаний товстий прокат
Гарячекатані рулони та листи
Холоднокатані рулони та листи
Оцинковані рулони та листи

Залізорудний концентрат
Окатиші
Кокс
Коксівне вугілля
Чавун
Сляби

ДОДАТКИ
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8 Станом на кінець звітного періоду.

Арматура
Рейкова продукція
Сортовий прокат і спеціальні профілі
Молольні кулі
Труби і профілі

МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

Напівфабрикати
і сировина

СПІВРОБІТНИКИ

Готова продукція |
Сортовий і фасонний прокат

БЕЗПЕКА

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

Готова продукція |
Плоский прокат

СТРУКТУРА ПРОДАЖУ ГРУПИ МЕТІНВЕСТ ЗА РИНКАМИ ЗБУТУ, 2018-2020 РР.
МЕТАЛУРГІЙНИЙ СЕГМЕНТ
2018

2019

2020

8%

12%

25%

6%

16,3 млн тонн

17,6 млн тонн
23%

21%

22%

Близький Схід і Північна Африка

СНД

27%

Південно-Східна Азія

Північна Америка та інші регіони

ГІРНИЧОДОБУВНИЙ СЕГМЕНТ
2019

12%

Ми прагнемо постійно вдосконалюватися,
щоб задовольняти потреби наших клієнтів.
Так, металургійні підприємства Групи у 2020
році розпочали виробництво 46 нових видів
продукції.

2020

1%

3%

2%

37%

15,9 млн тонн

18,5 млн тонн

40%
39%

20,0 млн тонн

35%

Європа

Південно-Східна Азія

Північна Америка та інші регіони

У 2020 році найбільший асортимент нової
продукції було представлено на Азовсталі –
23 види, на ММК імені Ілліча – 19 видів та на
Юністілі – 4 види.

МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

Україна

18%

25 – товстолистовий прокат;
8 – гарячекатаний рулонний прокат;
4 – холоднокатаний рулонний прокат;
5 – оцинкований рулон;
3 – напівфабрикати;
1 – електрозварювальні труби.

СПІВРОБІТНИКИ

50%

–
–
–
–
–
–

БЕЗПЕКА

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

37%

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

Найбільше нових виробів зі сталі торік
освоєно в таких сегментах:

26%

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

2018

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Європа

32%

ПРО
МЕТІНВЕСТ

30%

Україна

ПРО ЗВІТ

17,0 млн тонн

26%

7%

8%

7%

ЗМІСТ

24%

5%

11%

6%

ДОДАТКИ

19

ЗМІСТ
ЗМІСТ

ПРО МЕТІНВЕСТ

БЕЗПЕКА
СПІВРОБІТНИКИ

У 2020 році розпочалось будівництво
першого в Україні багатоквартирного
сталевого будинку за підтримки
Метінвесту. Він буде розташований
у Маріуполі та налічуватиме 120
квартир загальною площею понад
5 тисяч м2. Для зведення сучасного
будинку знадобиться приблизно
300 тонн металу, який вироблять на
підприємствах Групи – Азовсталі та ММК
імені Ілліча.

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

Підприємства Метінвесту почали
постачати виробнику труб
«Інтерпайп» марку сталі L360N у
рулонах, яка раніше в Україні не
вироблялася.

Докладнішу інформацію про нові
продукти розміщено на вебсайті
Метінвесту.

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

На реконструйованому стані
1700 ММК імені Ілліча освоїли
виробництво продукції «надтонкого»
сортаменту завтовшки 1,2-1,7 мм
згідно з європейськими стандартами.

Юністіл розпочав виробництво
оцинкованого високоміцного
прокату марки S250GD завтовшки
до 2 мм із різним класом цинкового
покриття. Водночас ММК імені Ілліча
запровадив виробництво нового
класу цинкового покриття Z100.

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

Також Метінвест розпочав
виробництво нової марки сталі
S500ML – це високоміцний прокат
для будівництва і машинобудування.

Водночас підприємства Групи
почали випускати три нових
види напівфабрикатів, два з яких
(марок DC01 і S220GD) виготовлені
на замовлення словацького
металургійного заводу U.S.
Steel Košice.

ПРО
МЕТІНВЕСТ
МЕТІНВЕСТ

У 2020 році підприємства Групи
почали випускати продукцію для
суднобудування за новим стандартом
DNV GL 2019. Для виробництва
прокату з додатковими вимогами
до хімічного складу Метінвест
отримав сертифікат від міжнародного
сертифікаційного товариства Det
Norske Veritas і Germanischer Lloyd.

ПРО ЗВІТ

ГОЛОВНЕ ПРО НОВІ ПРОДУКТИ МЕТІНВЕСТУ

Продукція Метінвесту користується
значним попитом у будівництві,
судно-, вагоно- і машинобудуванні,
енергетиці, гірничодобувній галузі,
будівництві мостів та доріг у всьому
світі. Із використанням сталі, виробленої
на підприємствах Групи Метінвест,
побудовані: The Shard – хмарочос у
серці Лондона, Великобританія; Hudson
Yard, The Shed – масштабний комплекс
із хмарочосів, офісних будівель, артпросторів та торгових центрів на
Мангеттені, Нью-Йорк, США; Garitage
Park – великий офісно-житловий
комплекс у Болгарії; НСК «Олімпійський»
– найбільша спортивна арена України;
торговельні центри Lavina Mall і ЦУМ
у Києві, Україна; новий безпечний
саркофаг на Чорнобильській АЕС в
Україні та інші визначні об’єкти у світі.

ДОДАТКИ
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ЗМІСТ
ПРО ЗВІТ
ПРО
МЕТІНВЕСТ
СТАЛИЙ
РОЗВИТОК
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

Сіро Даль Зотто, операційний
директор компанії Fincantieri
Infrastructure, керівник проєкту
будівництва моста

СПІВРОБІТНИКИ

Міст являє собою суцільне сталеве
полотно протяжністю трохи більше
кілометра. За задумом архітектора, він
нагадує великий білий корабель, що
летить над долиною. На згадку про
кожного загиблого в катастрофі міст
оперізують 43 світильники.

«Для цього проєкту
було вкрай важливо,
щоб постачальник зміг
гарантувати виробництво
значного обсягу якісної
сталі якнайшвидше. Я
працював із Метінвестом
і раніше, тому був
упевнений, що компанія
точно виконає ці вимоги».

БЕЗПЕКА

Метінвест став головним
постачальником сталі для будівництва
нового моста за проєктом всесвітньо
відомого архітектора Ренцо Піано.
Підприємства Групи постачили
18,5 тисяч тонн високоміцного
прокату, який пройшов спеціальні
перевірки безпеки і випробування
якості від Fincantieri і сертифікаційного

товариства RINA. Оскільки міст
Святого Георгія проходить над
залізницею, сталь Метінвесту
додатково протестувала залізнична
компанія Rete Ferroviaria Italiana.

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

У серпні 2020 року відбулося
відкриття мосту Святого Георгія в
Генуї, Італія, побудованого замість
мосту Моранді, який трагічно
обвалився у 2018 році, забравши
життя 43 людей. Старий міст
проходив над річкою Польчевера і
залізничними шляхами, сполучаючи
дві частини Генуї.

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

МІСТ ЗІ СТАЛІ МЕТІНВЕСТУ

ДОДАТКИ
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ЗМІСТ
ЗМІСТ
ПРО ЗВІТ

ПРО
МЕТІНВЕСТ

СТАЛИЙ
СТАЛИЙ
РОЗВИТОК
РОЗВИТОК
КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

Сталий
розвиток

БЕЗПЕКА

СПІВРОБІТНИКИ

МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020
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У цьому розділі:

ПРО ЗВІТ

Вклад у Цілі Сталого Розвитку
Управління ризиками сталого розвитку
Взаємодія із зацікавленими сторонами
Операційна ефективність
Відповідальне управління ланцюгом постачання
Інноваційна діяльність та цифрова трансформація
Інформаційна безпека
Відповідь COVID-19
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1 Систем Кепітал Менеджмент (СКМ) є одним із акціонерів Метінвесту.

У сфері управління екологічними
питаннями Sustainalytics підкреслило
відповідальний підхід Групи до викидів в
атмосферу, скидів стічних вод, утилізації
відходів та використання ресурсів.
Також Метінвест отримав високу оцінку
системи управління у сфері охорони
праці, програми безпеки підрядників
та розвитку людського капіталу. Крім
того, агентство високо оцінило підхід до
управління ризиками у всіх категоріях
корпоративного регулювання завдяки
високим стандартам бізнес-етики,
ефективним програмам із боротьби
з хабарництвом та корупцією, а також
контролю за якістю продукції.

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

Для стимулювання розвитку цього
напряму в 2020 році у складі керівної
компанії створили Дирекцію зі сталого
розвитку та взаємодії з колективом.

про меншу кількість некерованих
ESG-ризиків. Агентство відзначило,
що загальне розкриття питань ESG
Групи Метінвест відповідає найкращим
практикам і передбачає високий рівень
підзвітності всім зацікавленим сторонам.

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

Дотримання принципів сталості
відстежується на різних рівнях
управління Групи Метінвест. Так, Комітет
із промислової безпеки, охорони праці
та екології Наглядової Ради надає
підтримку керівництву у впровадженні
й відповідності найвищим стандартам
у сфері захисту навколишнього
середовища та охорони праці.

На початку 2021 року, після закінчення
звітного періоду, Sustainalytics,
провідний світовий постачальник
досліджень, рейтингів та даних у
галузі екології, соціальної сфери та
корпоративного управління (ESG),
вдруге оцінив результати діяльності
Групи Метінвест у цій галузі. ESG
ризик-рейтинг (ESG Risk Ratings)
Метінвесту покращився до 31,7 балів
проти 32,0 балів у попередньому році.
Це показник ефективності управління
корпоративними ризиками та ризиками
в екологічній і соціальній сферах (ESGризики) за абсолютною шкалою від
0 до 100. Нижчий показник свідчить

Здоров’я та безпека працівників
Екологія та енергоефективність
Добробут і розвиток працівників
Розвиток місцевих громад
Ділова етика та корпоративне управління
Взаємодія із зацікавленими сторонами
Якість продукції і послуг

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Ми формуємо довірчі та взаємовигідні
партнерські відносини у довгостроковій
перспективі, адже наш успіх
вимірюється не тільки прибутковістю,
а й створенням соціальної цінності.
Метінвест заохочує всіх своїх бізнеспартнерів брати та впроваджувати такі
зобов’язання щодо сталого розвитку.

–
–
–
–
–
–
–

ПРО
МЕТІНВЕСТ

Група Метінвест дотримується
принципів у сфері сталого розвитку
СКМ1, які викладено у відповідній
політиці. Політика СКМ у сфері сталого
розвитку визначає найважливіші
стратегічні цілі, ключові принципи
та описує діяльність підприємств у
сприянні сталому розвитку та побудові
етичного бізнесу.

Завдяки таким змінам ми сформували
оновлену структуру, посилили команду,
поглибили наші знання та залучили
найкращі практики. Результатом
реорганізації функцій є скорочення
травматизму та відтоку персоналу, а
отже, розширення спектру можливостей
для формування безпечного і
привабливого робочого середовища
в Групі Метінвест. Директор зі сталого
розвитку та взаємодії з колективом, який
очолює дирекцію, підпорядковується
Генеральному директору, відповідає
за координацію крос-функціональної
взаємодії та забезпечує залучення
всіх структурних підрозділів до
участі в реалізації ініціатив у сфері
сталого розвитку.

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ГРУПИ МЕТІНВЕСТ У СФЕРІ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ПРО ЗВІТ

Група Метінвест дотримується
принципів сталого розвитку
у своїй діяльності. Для нас
це означає бути екологічно
відповідальними, розвивати
місцеву спільноту в регіонах
присутності та піклуватися
про добробут, здоров’я та
безпеку наших співробітників,
підтримувати наших клієнтів та
підрядників.

Діяльність дирекції спрямована на
зміцнення трудових відносин, підтримку
ефективної системи винагороди та
розвитку співробітників, посилення
корпоративної культури, вдосконалення
системи охорони праці та здоров’я і
контролю діяльності з питань захисту
навколишнього середовища. Також до
обов’язків дирекції входить підтримання
довгострокових взаємовідносин з
основними групами зацікавлених
сторін – працівниками, органами
державної влади, профспілками,
громадськими організаціями, місцевими
громадами тощо.

ЗМІСТ

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

GRI 102-20; 103-2; 103-3

11 «Сталий розвиток міст і спільнот»,
ЦСР 12 «Відповідальне споживання та
виробництво» та ЦСР 13 «Боротьба зі
зміною клімату».

Докладніше щодо екологічних ініціатив у
цьому напрямі – в підрозділі «Відповідь на
виклики зміни клімату».

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК
КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Оскільки Україна переходить на новий
етап активніших дій з урегулювання
викидів парникових газів, Група
Метінвест пріоритезувала ЦСР 13 у
2020 році та гармонізувала свій підхід
у цьому напрямі. Основні зусилля
будуть спрямовані на інтеграцію
заходів щодо відповіді на виклики
зміни клімату у внутрішніх політиках та
процесах планування. Ми розробляємо
довгострокову дорожню карту із
декарбонізації із цільовими обсягами та

переліком технологічних заходів.
З січня 2021 року методологія
розрахунку викидів парникових
газів зазнала змін після ухвалення
нового закону України «Про засади
моніторингу, звітності та верифікації
викидів парникових газів». Методологія
розрахунку викидів CO2, які становлять
значну частину викидів парникових
газів, тепер передбачає використання
повного вуглецевого балансу на вході та
виході технологічних процесів.

ПРО
МЕТІНВЕСТ

У 2020 році Метінвест спрямував
зусилля на досягнення п’ятьох
пріоритетних та особливо актуальних
для бізнесу цілей. Наші ініціативи

були зосереджені на забезпеченні
відповідних 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 навколишнє середовище та
розробленні комплексного плану дій
щодо зменшення викидів і підвищення
енергоефективності. Зважаючи на
спрямованість перелічених сфер,
ми сфокусувалися на таких цілях:
ЦСР 8 «Гідна праця та економічне
зростання», ЦСР 9 «Промисловість,
інновації та інфраструктура», ЦСР

ПРО ЗВІТ

Із 2010 року Метінвест є членом
Глобального договору ООН і
дотримується в своїй діяльності його
десяти принципів, що охоплюють
права людини, трудові відносини,
охорону навколишнього середовища та
протидію корупції. Група поділяє підхід
до забезпечення сталого розвитку
відповідно до 17 Цілей сталого розвитку
ООН (ЦСР) і особливо зосереджена на
досягненні цілей, де її внесок може стати
найбільш вагомим.

ЗМІСТ
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Вклад у Цілі
Сталого Розвитку

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

Ціль

Внесок

Розділ Звіту

– У своїй діяльності ми пріоритезуємо забезпечення сталого розвитку, розширення
портфеля продуктів для зміцнення позиції на ключових ринках, задоволення потреб
клієнтів, а також використання можливостей вибіркового придбання

– Сталий розвиток

МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

8.2. Домогтися підвищення продуктивності в економіці
шляхом […] технічної модернізації та інноваційної
діяльності, зокрема шляхом приділення особливої уваги
секторам із високою доданою вартістю і працемістким
секторам

СПІВРОБІТНИКИ

 СПРИЯННЯ ПОСТУПАЛЬНОМУ, ВСЕОХОПНОМУ ТА СТАЛОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ЗРОСТАННЮ, ПОВНІЙ І ПРОДУКТИВНІЙ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ГІДНІЙ
ПРАЦІ ДЛЯ ВСІХ

БЕЗПЕКА

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

Внесок Групи у досягнення Цілей сталого розвитку ООН

ДОДАТКИ
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Внесок

Розділ Звіту

8.4. Упродовж усього терміну до кінця 2030 року
поступово підвищувати глобальну ефективність
використання ресурсів у системах споживання і
виробництва та прагнути, щоб економічне зростання не
супроводжувалося погіршенням стану навколишнього
середовища, як це передбачається Десятирічною
стратегією дій із переходу до використання
раціональних моделей споживання і виробництва,
причому насамперед цим мають зайнятися розвинені
країни

– Ми модернізуємо виробничі потужності та впроваджуємо інноваційні,
ресурсоефективні технології та рішення для мінімізації впливу своєї діяльності на
навколишнє середовище

– Про Метінвест
– Захист довкілля

8.5. До 2030 року забезпечити повну і продуктивну
зайнятість та гідну працю для всіх жінок і чоловіків,
зокрема молодих людей та осіб з інвалідністю, і рівну
оплату праці

– Ми реалізуємо стратегію у сфері управління персоналом, забезпечуємо конкурентну
оплату праці та можливості для кар’єрного зростання і професійного розвитку
– Ми підтримуємо молоді таланти та реалізовуємо програму «Кадровий резерв» для
підготовки кандидатів на керівні посади
– Ми виконуємо програму «Молоді лідери Метінвесту» для талановитих та амбіційних
працівників віком до 30 років
– Ми працевлаштовуємо людей з інвалідністю
– Ми впроваджуємо інноваційні рішення SAP для автоматизації процесів управління
персоналом
– Ми продовжуємо впроваджувати нашу дорожню карту з розвитку системи охорони
праці, розширивши підхід до розгляду критичних ризиків порівняно з 2019 роком
– У 2020 році ми розробили нову стратегію охорони здоров’я працівників, яка має
на меті змінити підхід, збільшивши тривалість професійного життя, та ще краще
піклуватися про працівників
– Ми пропонуємо медичне страхування та інші соціальні пільги працівникам і членам
їхніх родин

– Співробітники
– Безпека

8.6. До 2020 року значно скоротити частку молоді, яка не
працює, не вчиться і не набуває професійних навичок

– Ми розвиваємо співпрацю з навчальними закладами для підвищення зацікавленості
молодого покоління металургійною промисловістю
– Ми наймаємо молодих фахівців та розвиваємо регіональну мережу Центрів кар’єри
Метінвесту в українських містах присутності
– Ми підтримуємо молоді таланти та реалізовуємо освітні проєкти для молоді
– Ми реалізовуємо програму «Кадровий резерв» для підготовки кандидатів на
керівні посади
– Ми виконуємо програму «Молоді лідери Метінвесту» для талановитих та амбіційних
працівників віком до 30 років
– Ми підтримуємо конкурс професійної майстерності WorldSkills Ukraine
– У 2020 році ми створили перший недержавний гірничо-металургійний університет
Метінвест Політехніка

– Співробітники
– Місцеві громади

8.8. Захищати трудові права і сприяти забезпеченню
надійних і безпечних умов праці для всіх трудящих,
включаючи трудящих-мігрантів, особливо жінокмігрантів, та осіб, які не мають стабільної зайнятості

– Ми продовжуємо впроваджувати нашу дорожню карту з розвитку системи охорони
праці, розширивши підхід до розгляду критичних ризиків порівняно з 2019 роком
– Ми впроваджуємо комплексні програми з охорони праці для досягнення нульового
рівня травматизму
– Ми пропонуємо медичне страхування та інші соціальні пільги працівникам і членам
їхніх родин
– Ми заохочуємо здоровий спосіб життя та залучаємо працівників до спортивних
заходів і марафонів
– У 2020 році ми розробили нову стратегію охорони здоров’я працівників, яка має
на меті змінити підхід, збільшивши тривалість професійного життя, та ще краще
піклуватися про працівників

– Співробітники
– Безпека

ЗМІСТ
ПРО ЗВІТ
ПРО
МЕТІНВЕСТ
СТАЛИЙ
РОЗВИТОК
КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ
ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ
БЕЗПЕКА
СПІВРОБІТНИКИ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

Ціль

ДОДАТКИ

26

Внесок

Розділ Звіту

 СТВОРЕННЯ СТІЙКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ, СПРИЯННЯ ВСЕОХОПНІЙ І СТАЛІЙ ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЯМ

9.1. Розвивати якісну, надійну, стійку та сталу
інфраструктуру, включаючи регіональну та
транскордонну інфраструктуру, з метою підтримки
економічного розвитку та добробуту людей,
приділяючи особливу увагу забезпеченню недорогого і
рівноправного доступу для всіх

– Ми систематично реалізуємо стратегічні програми соціальних інвестицій
для підтримання міської інфраструктури та сфери суспільних послуг у містах
присутності Групи
– Ми розвиваємо соціальне партнерство з місцевою владою та неурядовими
організаціями для розвитку місцевих громад

– Місцеві громади

9.2. Сприяти всеохопній і стійкій індустріалізації, до
2030 року значно підвищити рівень зайнятості у
промисловості та частку промислового виробництва
у валовому внутрішньому продукті відповідно до
національних умов і подвоїти відповідні показники в
найменш розвинених країнах

– Ми реалізуємо стратегію управління персоналом і співпрацюємо з навчальними
закладами для підвищення зацікавленості молодого покоління металургійною
промисловістю
– Ми наймаємо молодих фахівців та розвиваємо регіональну мережу Центрів кар’єри
Метінвесту

– Співробітники
– Місцеві громади

9.4. До 2030 року модернізувати інфраструктуру й
переобладнати промислові підприємства, зробивши
їх стійкими за рахунок підвищення ефективності
використання ресурсів і ширшого застосування чистих
та екологічно безпечних технологій і промислових
процесів за участю всіх країн відповідно до їхніх
індивідуальних можливостей

– Ми модернізуємо виробничі потужності та впроваджуємо інноваційні,
ресурсоефективні технології та рішення для мінімізації негативного впливу своєї
діяльності на навколишнє середовище

– Захист довкілля

9.5. Активізувати наукові дослідження, нарощувати
технологічний потенціал промислових секторів у всіх
країнах, особливо країнах, що розвиваються, зокрема
шляхом стимулювання до 2030 року інноваційної
діяльності та значного збільшення кількості працівників у
сфері ДіР у розрахунку на 1 млн осіб, а також державних і
приватних витрат на ДіР

– Ми взаємодіємо з науковою спільнотою та розробляємо спільні проєкти, а також
беремо участь у наукових конференціях і форумах

– Захист довкілля
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– Місцеві громади

11.2. До 2030 року забезпечити всіх можливістю
користуватися безпечними, недорогими, доступними
та екологічно стійкими транспортними системами на
основі підвищення безпеки дорожнього руху, зокрема
розширення використання громадського транспорту,
приділяючи особливу увагу потребам тих, хто перебуває
в уразливому стані, жінок, дітей, осіб з інвалідністю і літніх
осіб

– Ми ремонтуємо дороги в межах реалізації соціальних інфраструктурних проєктів у
містах присутності
– Ми передаємо шлакову продукцію комунальним господарствам для ремонту доріг

– Місцеві громади
– Захист довкілля

ДОДАТКИ

– Ми застосовуємо стратегічний підхід до соціального партнерства та розробляємо
проєкти з покращення соціальної інфраструктури в містах присутності, що передбачає
будівництво та реконструкцію житлових будинків і прилеглих територій, закладів
охорони здоров’я та інших об’єктів соціально-побутового призначення

МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ
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11.1. До 2030 року забезпечити загальний доступ до
пристойного, безпечного і недорогого житла й основних
послуг і впорядкувати нетрі

СПІВРОБІТНИКИ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТОСТІ, БЕЗПЕКИ, ЖИТТЄСТІЙКОСТІ Й ЕКОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ МІСТ І НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

Внесок

Розділ Звіту

11.6. До 2030 року зменшити негативний екологічний
вплив міст у перерахунку на одну особу населення,
зокрема шляхом приділення особливої уваги якості
повітря і видаленню міських та інших відходів

– Ми зменшуємо вплив своєї діяльності на навколишнє середовище шляхом
модернізації виробничих потужностей, впровадження інноваційних
ресурсоефективних технологій та рішень
– Ми створюємо можливості для сортування та переробки побутових відходів за
допомогою громадських проєктів
– Ми залучаємо місцевих жителів до екологічних ініціатив та прибирання зелених зон,
які організовує Зелений центр Метінвест
– Ми реалізовуємо проєкти, спрямовані на популяризацію дбайливого ставлення до
навколишнього середовища та природоохоронне виховання серед дітей і дорослих

– Захист довкілля
– Місцеві громади

11.7. До 2030 року забезпечити загальний доступ до
безпечних, доступних і відкритих для всіх зелених зон
та громадських місць, особливо для жінок і дітей, літніх
людей та осіб з інвалідністю

– Ми реалізовуємо екологічні проєкти на виробничих майданчиках та у громадських
місцях, проєкти, спрямовані на створення та модернізацію громадських
рекреаційних зон
– Ми ремонтуємо та обладнуємо спортивні майданчики, об’єкти соціально-культурної
сфери та спортивні об’єкти

– Захист довкілля
– Місцеві громади

ЗМІСТ
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12.5. До 2030 року значно зменшити обсяг відходів,
вживши заходи щодо запобігання їх утворення, їх
скорочення, переробки та повторного використання

– Ми впроваджуємо програми поводження з відходами як для промислових відходів від
металургійних та видобувних робіт, так і для побутових відходів
– Ми переробляємо побічні продукти металургійного виробництва

– Захист довкілля

12.6. Рекомендувати компаніям, особливо великим
і транснаціональним, застосовувати стійкі методи
виробництва та відображати інформацію про
раціональне використання ресурсів у своїх звітах

– Ми публікуємо звіти зі сталого розвитку, що відображають економічний, соціальний та
екологічний вплив Групи

– Про Звіт

БЕЗПЕКА

 ВЖИТТЯ НЕВІДКЛАДНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО БОРОТЬБИ ЗІ ЗМІНОЮ КЛІМАТУ ТА ЙОГО НАСЛІДКАМИ

– Захист довкілля

СПІВРОБІТНИКИ

– Ми беремо участь у впровадженні нещодавно представленої нової національної
системи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів в Україні
– Ми розробляємо довгострокову дорожню карту із декарбонізації. На її основі будуть
розроблені та впроваджені конкретні заходи щодо скорочення викидів ПГ

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

– Захист довкілля

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

– Ми впроваджуємо інноваційні ресурсоефективні технології та рішення для
забезпечення ефективного використання природних ресурсів, сировини та енергії
– Ми повторно використовуємо та переробляємо технологічну воду
– Ми реалізуємо проєкти, спрямовані на зменшення обсягу відходів та підвищення
ефективності використання сировини

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

12.2. До 2030 року домогтися раціонального освоєння й
ефективного використання природних ресурсів

13.2 Внести заходи реагування на зміну клімату до
політики, стратегії та планування на національному рівні

ПРО ЗВІТ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРЕХОДУ ДО РАЦІОНАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ СПОЖИВАННЯ І ВИРОБНИЦТВА

ДОДАТКИ
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Докладніше про внесок Метінвесту в досягнення інших Цілей сталого розвитку – в Додатку 4.

GRI 102-15

Для кожного з ключових ризиків
у сфері сталого розвитку виділені
обставини, що спричиняють його
виникнення та перелік заходів щодо
управління ризиками.

– Вплив діяльності Групи на
навколишнє середовище,
зокрема забруднення
повітря, скиди стічних вод та
утворення відходів
– Посилений контроль за
діяльністю Групи з боку місцевих
громад та контролювальних
органів у регіонах присутності
– Впровадження/посилення
кліматичних законів та
нормативних актів для
прискорення переходу до
низьковуглецевої економіки

– Застосування принципу обережності та оцінка потенційного впливу на навколишнє середовище під час
планування інвестиційних проєктів
– Впровадження технічних заходів щодо зменшення викидів, контроль за дотриманням нормативних вимог
– Розробка довгострокової дорожньої карти з декарбонізації із визначенням чітких цілей та
технологічних завдань
– Оптимізація системи корпоративного управління шляхом застосування міжнародних підходів та стандартів,
зокрема інтеграція ESG-факторів у функціональну стратегію Метінвесту
– Проведення екологічної модернізації на виробничих підприємствах Групи відповідно до технологічної
стратегії
– Впровадження ініціатив щодо поводження з відходами для металургійних та видобувних робіт
– Впровадження технічних та технологічних ініціатив щодо підвищення енергоефективності
– Розвиток ініціатив Зеленого центру Метінвест для виховання культури дбайливого ставлення до
навколишнього середовища в регіонах присутності
– Взаємодія з галузевими асоціаціями та підтримання відкритого діалогу із зацікавленими сторонами щодо
боротьби зі зміною клімату для пошуку можливостей реалізації спільних науково-дослідних проєктів у
цій галузі

СПІВРОБІТНИКИ

Екологічні ризики

БЕЗПЕКА

Заходи з мінімізації ризиків

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

Опис

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

Ризики

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Ключові ризики сталого розвитку та заходи з їх мінімізації

ПРО
МЕТІНВЕСТ

Карта ризиків у Метінвесті оновлюється
щороку та містить більшість основних
проблемних ситуацій, що впливають
на бізнес та досягнення наших
цілей. Під час цього процесу ми
проводимо перегляд та переоцінку
всіх груп ризиків, щоб упевнитись

у їх належному обліку, актуальності
заходів із моніторингу й управління та
впровадженні необхідних покращень.
Карта покриває фінансові та нефінансові
ризики, пов’язані з екологічним впливом,
охороною праці та промисловою
безпекою працівників та підрядників,
браком кваліфікованих кадрів, роботою
з місцевими громадами, інформаційною
безпекою та недотриманням правил
ділової поведінки тощо.

ПРО ЗВІТ

Безперервний моніторинг
екологічних, соціальних
та економічних ризиків
є необхідною умовою
ефективного підходу до
сталого розвитку Групи
Метінвест, що здійснюється в
межах корпоративної системи
управління ризиками.

Ми регулярно вживаємо заходів із
відстеження, виявлення, оцінки та
моніторингу ризиків на всіх рівнях та
підприємствах задля оперативного
реагування на виклики зовнішнього
середовища.

ЗМІСТ

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Управління ризиками
сталого розвитку

ДОДАТКИ
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– Впровадження програми підвищення ефективності заходів щодо управління критичними ризиками
– Інтеграція вимог промислової безпеки у процес відбору постачальників (для робіт, що виконуються
підрядниками)
– Впровадження системи КПЕ з охорони праці та промислової безпеки на всіх рівнях управління
– Впровадження програмного забезпечення для охорони праці та промислової безпеки для підвищення
ефективності управління системою
– Підвищення кваліфікації фахівців з охорони праці та промислової безпеки

Ризик нестачі
кваліфікованих
працівників

– Дефіцит кваліфікованого
виробничого персоналу,
лінійних керівників, технічних/
технологічних експертів і
працівників

– Розвиток систем матеріальної мотивації робітників і керівників із фокусом на ключових пріоритетах: проєктна
мотивація команд, зайнятих у стратегічних проєктах; виробниче преміювання; мотиваційні системи для
ремонтного персоналу
– Впровадження навчального плану для забезпечення необхідної кваліфікації працівників
– Розроблення комунікаційних програм для підвищення лояльності співробітників
– Розроблення та впровадження програм зміцнення бренду роботодавця

Ризики, пов’язані з
недотриманням правил
ділової поведінки

– Корпоративне шахрайство
– Комерційна корупція

– Моніторинг дотримання вимог корпоративної політики та процедур, зокрема Кодексу етики, політики
у сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, а також Процедури декларування
конфлікту інтересів
– Дотримання Програми комплаєнс
– Надання доступу до конфіденційної гарячої лінії
– Підвищення обізнаності працівників шляхом проведення постійних навчальних та комунікаційних кампаній з
питань ділової поведінки та боротьби з корупцією
– Проведення обов’язкової антикорупційної перевірки постачальників та клієнтів
– Проведення обов’язкової внутрішньої перевірки безпеки всіх внутрішніх та зовнішніх кандидатів на керівні та
високоризикові посади
– Проведення внутрішніх аудитів для оцінки ризиків шахрайства
– Впровадження Кодексу ділового партнерства у відносинах із постачальниками

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

У Карті ризиків Групи Метінвест на 2021 рік окремо виділено ризик впливу змін клімату на стійкість бізнесу Групи.

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

– Травми на робочому місці
та летальні випадки серед
працівників і підрядників
– Непослідовне та/або
формальне застосування
певних інструментів управління
ризиками, що призводить до
зниження ефективності системи
управління охороною праці та
промисловою безпекою загалом

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Ризики, пов’язані з
охороною праці та
промисловою безпекою

ПРО
МЕТІНВЕСТ

Заходи з мінімізації ризиків

ПРО ЗВІТ

Опис

ЗМІСТ

Ризики

БЕЗПЕКА
СПІВРОБІТНИКИ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020
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GRI 102-30
Системний підхід до організації
управління ризиками в Групі Метінвест
дозволяє комплексно виявляти
групи ризиків та швидко й ефективно
реагувати на виклики, з якими

доводиться стикатися. До роботи з
ризиками залучені співробітники на
всіх рівнях – від вищого керівництва до
менеджерів, безпосередньо пов’язаних із
операційними процесами.

Впровадження процесів управління
суттєвими ризиками та можливостями у
сфері сталого розвитку відбувається на
рівні Наглядової Ради та Генерального
директора Групи Метінвест, а також
у межах діяльності функціонального

Організаційна структура управління ризиками в Групі Метінвест

– Здійснює моніторинг впровадження та функціонування системи управління ризиками

МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

– Забезпечує розробку та
впровадження уніфікованої
методології управління
ризиками в Групі
– Здійснює моніторинг
ефективності управління
виявленими ризиками
з акцентом на ризики,
безпосередньо не пов’язані
з матеріальними та
операційними фінансовими
потоками, та моніторинг
ризиків інвестиційної
діяльності Групи
– Підтримує і підвищує
поінформованість
співробітників про культуру
управління ризиками

СПІВРОБІТНИКИ

– Здійснює моніторинг
ефективності управління
ризиками, що безпосередньо
впливають на матеріальні та
операційні фінансові потоки,
а також моніторинг ризиків
інвестиційної діяльності Групи

У разі настання кризової ситуації у Групі
Метінвест передбачено чіткий механізм
оперативного сповіщення за допомогою
цілодобової гарячої лінії Emergency call911, що забезпечує вчасне передавання
інформації про інцидент, який стався на
підприємстві, від очевидця (робітника
підприємства) до членів Наглядової
Ради та акціонерів, яких безпосередньо
сповіщає Генеральний директор Групи
Метінвест.

БЕЗПЕКА
ДОДАТКИ
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Дирекція з
внутрішнього
аудиту

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

– Забезпечує ефективне
впровадження та функціонування
системи управління ризиками у
відповідному функціональному
напрямі (підрозділ чи
бізнес-процес)
– Забезпечує використання
ризик-орієнтованого підходу
під час ухвалення рішень,
систематичне виявлення та
оцінку ризиків, що потенційно
можуть впливати на досягнення
цілей підрозділу/бізнес-процесу,
адекватне реагування на ризики
та впровадження відповідних
заходів щодо їх зниження

Дирекція з
економіки та
розвитку бізнессистеми

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Функціональний
менеджмент

Функціонування антикризових штабів
на чолі з генеральними директорами
підприємств Групи та спеціально
підготовлених аварійно-рятувальних
бригад забезпечує ефективність
реагування на кризові ситуації.

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

– Пропагує філософію управління ризиками в Групі
– Встановлює пріоритети системи управління ризиками з урахуванням стратегії та цілей Метінвесту

Для попередження кризових ситуацій
ми проводимо аудити на підприємствах,
під час яких виявляємо можливі ризики
їх виникнення, оцінюємо вплив на
бізнес-процеси, якість реагування,
а також впроваджуємо відповідні
превентивні заходи.

ПРО
МЕТІНВЕСТ

Генеральний директор

GRI 102-3; 403-2
СИСТЕМА АНТИКРИЗОВОГО
УПРАВЛІННЯ
У Метінвесті функціонує система
антикризового управління, спрямована
на мінімізацію ризиків виникнення
кризових ситуацій та негативних
наслідків, що можуть вплинути на
діяльність Групи. Вона базується на
принципах попередження кризових
ситуацій та оперативного реагування у
випадку їх настання.

ПРО ЗВІТ

Наглядова Рада
(включно з комітетами)

менеджменту, Дирекції з економіки та
розвитку бізнес-системи та Дирекції з
внутрішнього аудиту.

ЗМІСТ

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Управління ризиками сталого розвитку

ЗМІСТ

GRI 102-42; 102-43

МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ
ДОДАТКИ
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2 Порівняно з минулим роком до списку
ключових груп зацікавлених сторін було
додано засоби масової інформації.

СПІВРОБІТНИКИ

Серед зацікавлених сторін,
залежно від рівня їхнього впливу на
діяльність Групи, ми виділяємо такі
ключові групи: персонал, клієнти,
постачальники та підрядники, інвестори,
кредитори, місцеві громади, органи
державної влади та засоби масової
інформації (ЗМІ)2.

БЕЗПЕКА

GRI 102-40; 102-44

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

Метінвест оновлює свій вебсайт,
який є ресурсом донесення
важливої інформації до зацікавлених
сторін та платформою отримання
запитів і звернень від них. Також ми
використовуємо соціальні мережі для
охоплення більшої аудиторії (Facebook,
Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube).

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Докладніше про Лінію довіри – у підрозділі
«Етичні стандарти».

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Ми підтримуємо право будь-якої
зацікавленої особи висловити свою
заклопотаність результатами співпраці
та повідомити про неналежну поведінку
на Лінію довіри.

ПРО
МЕТІНВЕСТ

Налагодження конструктивного
діалогу з широким колом зацікавлених
сторін є надзвичайно важливим для
нас. Завдяки цьому ми регулярно
інформуємо стейкхолдерів щодо
дій Групи Метінвест у соціальних,
екологічних та управлінських питаннях
через канали зовнішніх комунікацій,
а також отримуємо важливий
зворотний зв’язок для вдосконалення
подальшої діяльності та налагодження
довгострокового партнерства.

ПРО ЗВІТ

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Взаємодія із зацікавленими
сторонами

Ключові зацікавлені сторони та механізми взаємодії з ними

–

–

–

–

–
–

Проведення заходів
для клієнтів
Відвідування
виробничих
майданчиків
Участь у
галузевих виставках
Управління
відносинами з
клієнтами через
платформу SAP CRM

–

–

–
–

Гідна оплата праці
–
Безпека робочих місць
Рівні можливості
Соціальна захищеність –
Умови для
професійного розвитку –

Високоякісна
продукція
та рішення
Мінімальні
терміни доставки
Найвищий рівень
обслуговування

–
–
–

Проведення
чесних торгів
Прозоре та відкрите
спілкування
Безпечні умови праці
Вчасна оплата
за надані товари
та послуги

–

–
–

–

–

–

–

Обслуговування
боргових зобов’язань
Дотримання умов та
вимог, встановлених
борговими
інструментами
Прозорість і розкриття
фінансової та
нефінансової інформації
про діяльність Групи
Підтримка
корпоративного
кредитного рейтингу
Метінвесту та ESGрейтингів, визначених
міжнародними
рейтинговими
агентствами

–

–

–

–
–

–

–
–

Процедури
перевірки
дотримання
вимог законів
та нормативноправових актів
щодо чесної
торгівлі, охорони
праці, промислової
безпеки й охорони
навколишнього
середовища
Обов’язкове
звітування про
результати діяльності
Комунікації з
використанням
публічних
переговорних
майданчиків

–

Створення та
збереження
робочих місць
Сплата податків до
бюджетів усіх рівнів
Відкритість та
прозорість у
провадженні
діяльності
Поліпшення
екологічної
ситуації у регіонах
присутності бізнесу
Підвищення якості
життя у регіонах
Підвищення
інвестиційної
привабливості регіонів

Дотримання
вимог законів і
нормативних актів
Прозорість та
відкритість
Сплата податків,
створення надійних
робочих місць
Розуміння бізнесом
соціальної
відповідальності
та внеску в
розвиток країни
Експертна допомога
у питаннях
реформування

–

актів України щодо функціонування
національної системи кваліфікацій,
розроблення нового закону про
професійне навчання.

–

–
–

–

–

–

–
–

Написання
прес-релізів на
важливі теми
Проведення
брифінгів,
пресконференцій,
презентацій
та інтерв’ю
Відвідування об’єктів
Публічна звітність
Групи Метінвест

–

–

Прозоре й відкрите
спілкування та
надання публічної
інформації
Залучення до ініціатив
із корпоративної
соціальної
відповідальності (КСВ)
Вплив на інші групи
зацікавлених сторін

ДОДАТКИ

Ми також долучилися до розробки та
обговорень кількох проєктів постанов
уряду України щодо професійних
кваліфікацій, освіти та відповідних
стандартів.

МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ
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Експерти Метінвесту надали свої
рекомендації у межах проєктів з
удосконалення правового регулювання
дистанційної роботи в Україні та
внесення змін до деяких законодавчих

–

Стратегічні програми
–
соціального
партнерства з
громадськими
організаціями
і місцевими
органами влади
Реалізація масштабних
інвестиційних проєктів
Підтримання
екологічних проєктів
та реалізація спільних
екологічних ініціатив
–
Проведення опитувань
серед місцевих жителів
–

СПІВРОБІТНИКИ

–

БЕЗПЕКА

Протягом звітного періоду Група
Метінвест взяла участь у низці важливих
подій при взаємодії із різними групами
зацікавлених сторін.

–

–

Підготовка фінансової та
нефінансової звітності
на регулярній основі
Розміщення інформації
на корпоративному
сайті Метінвесту
Участь у конференціях
для інвесторів
Проведення зустрічей
інвесторів із вищим
керівництвом Групи
Спеціальна функція
для спілкування з
фінансовою спільнотою

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

–
–
–
–
–

–

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

–

Лінія довіри для
повідомлення про
підозру у порушенні
положень Політики
щодо закупівель,
Кодексу етики та
Кодексу ділового
партнерства
Процедура, що
дає можливість
постачальникам
оскаржувати в
Апеляційній комісії
дії або бездіяльність
Тендерного комітету/
ініціатора закупівель
Електронна
система торгівлі
Норми та процедури
з охорони праці та
промислової безпеки
для підрядників
Постійна співпраця
згідно з принципами
проведення закупівель

ЗМІ

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

–

–

Органи державної
влади

Місцеві громади

ПРО
МЕТІНВЕСТ

–

Лінія довіри для
повідомлення про
підозру у порушенні
прав людини та
умов праці
Регулярні зустрічі
керівництва та
персоналу Групи
Опитування
працівників
Корпоративні ЗМІ та
інші канали внутрішніх
комунікацій, зокрема
електронні
Програми навчання
для персоналу
Система подання
пропозицій SAP
Innovation Management

Інвестори та
кредитори

ПРО ЗВІТ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

Основні очікування та інтереси

–

Постачальники та
підрядники

Клієнти

ЗМІСТ

Механізми взаємодії Метінвесту із зацікавленими
сторонами

Персонал

376

63
21
2018

2019

2020

3 Авдіївський коксохімічний завод, Азовсталь,
Дніпровський коксохімічний завод,
Запоріжвогнетрив, Запоріжкокс, Інгулецький
ГЗК, Криворізький ремонтно-механічний
завод, Маріупольський ремонтно-механічний
завод, ММК імені Ілліча, Північний ГЗК,
Центральний ГЗК, Юністіл, Ferriera Valsider,
Metinvest Trametal, Promet Steel, Spartan UK.

ОПЕРАЦІЙНІ ПОЛІПШЕННЯ ПРОТЯГОМ 2020 РОКУ СПРИЯЛИ ЗАОЩАДЖЕННЮ 376 МЛН ДОЛАРІВ США, ЯКІ ВКЛЮЧАЮТЬ:

$54 млн
Оптимізація
балансу заліза
у виробництві
агломерату
і чавуну

Структура металевої
шихти на Азовсталі і
ММК імені Ілліча

$15 млн

Енергоносії

Інше

$13 млн

Продуктивність доменних печей

$7 млн

ЕНЕРГОНОСІЇ

Інше

$3 млн

ІНШЕ

Енергоефективність Енергоефективність
залізорудних
металургійних і
підприємств
інших підприємств

$9 млн

$9 млн

$18 млн

ДОДАТКИ

Обсяги продажів і ціни

$20 млн

$95 млн

МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ
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Сировина

$26 млн

Продуктивність залізорудних підприємств

$26 млн

Виробничі витрати
на залізорудних
підприємствах

$81 млн

ОБСЯГИ ПРОДАЖІВ І ЦІНИ

СПІВРОБІТНИКИ

Інші заходи на
металургійних
підприємствах

Подовження
терміну
експлуатації
обладнання для
виробництва
агломерату, чавуну,
сталі та прокату

БЕЗПЕКА

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

Споживання умовного
палива на металургійних
підприємствах

Підвищення ефективності функції закупівель
та логістики

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

CИРОВИНА

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Докладніше про операційну ефективність
можна дізнатися на сторінках 35-36 Річного
звіту Групи Метінвест за 2020 рік.

Ефект від операційних поліпшень,
млн доларів США

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Ці досягнення стали можливими
завдяки залученню працівників до
процесів безперервного вдосконалення.
Комплексна система мотивації Метінвесту
дала змогу монетизувати досвід та
знання працівників та підвищити рівень
операційної ефективності.

У Групі діє система подання пропозицій
як інструмент безперервного
вдосконалення та залученості
працівників. Кросфункціональна
автоматизована платформа
SAP Innovation Management забезпечує
працівникам можливість подавати
пропозиції щодо зниження витрат,
підвищення продуктивності праці та
ефективності виробництва, економії
трудових та фінансових ресурсів тощо.
Наприкінці 2020 року система
SAP Innovation Management працювала
вже на 16 підприємствах Групи3.
Протягом звітного періоду ми отримали
майже 11 000 ідей від працівників, що
охоплюють такі сфери, як зниження
витрат, підвищення ефективності
виробництва та якості продукції, а також
покращення безпеки та умов праці.
З них схвалили для впровадження
5 900 пропозицій, що на 21% більше,
ніж минулого року.

ПРО
МЕТІНВЕСТ

У 2020 році досягнення в операціях
з агломерації, виплавки чавуну та
сталі сприяли близько 50% приросту
операційної ефективності на
металургійних заводах Групи. Найбільший
ефект у доларовому вираженні принесла
реалізація інвестиційних проєктів та
операційних заходів зі зменшення
споживання умовного палива під час
виробництва чавуну.

Залізорудні підприємства Метінвесту
досягли більшості операційних поліпшень
завдяки підвищенню продуктивності.
Наприклад, для поліпшення коефіцієнта
завантаження обладнання Група оновила
парк великовантажних автомобілів,
оптимізувала роботи з ремонту та
технічного обслуговування, а також
збільшила строк служби швидкозносних
вузлів. Ми зменшили кількість вибухів
у кар'єрах і посилили їх потужність, що
дозволило збільшити доступний час
роботи кар’єрів. Також ми покращили
продуктивність рудозбагачувальних
фабрик. Ці та інші фактори сприяли
збільшенню загального обсягу
виробництва залізорудного концентрату
на 5% проти 2020 року.

ПРО ЗВІТ

Долаючи численні виклики 2020 року,
Метінвест водночас продовжив приділяти
значну увагу операційній ефективності.
Протягом звітного періоду Група
продемонструвала операційні поліпшення
на 376 млн доларів США, що вшестеро
перевищує показник минулого року.
Цих результатів вдалося досягти внаслідок
поліпшень у змінних витратах, зокрема
шляхом зменшення споживання умовного
палива на металургійних підприємствах
та підвищення ефективності роботи парку
гірничої техніки залізорудних підприємств.

ЗМІСТ

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

ОПЕРАЦІЙНА ЕФЕКТИВНІСТЬ

GRI 102-9; 102-10; 204-1

ПРО ЗВІТ

Ми дотримуємося принципів
відповідального та ефективного
управління ланцюгом постачання
в межах чинного законодавства.
Ланцюг постачання Групи передбачає
постачання матеріалів, товарів і послуг
та містить такі процеси, як закупівля,
виробництво, маркетинг і дистрибуція.

ПРО
МЕТІНВЕСТ
ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

– Етичне ведення бізнесу
– Вільна конкуренція між
постачальниками
– Прозорість інформації
– Економічна доцільність та
ефективність закупівель

ДОДАТКИ

35

4 Місцевими постачальниками є компанії, зареєстровані в Україні, що постачають сировину та матеріали,
які є зовнішніми щодо Групи Метінвест.

Ключові принципи
закупівель Групи
Метінвест:

МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

Наша система управління закупівлями
охоплює такі основні процеси, як відбір
постачальників, включно з попередніми
перевірками, оцінками та кваліфікацією,
аналіз вартості робіт, ведення та
моніторинг контрактів, контроль якості
та подальших відвантажень.

Уніфікована організаційна структура
Дирекції з логістики та закупівель,
що запроваджена у 2019 році на
підприємствах Групи, представлена
окремими підрозділами: Служба
планування та аналізу поставок,
Служба постачання, Служба закупівель
і Центральне складське господарство.
Це сприяло підвищенню ефективності
управління ланцюгом постачання у
2020 році. У звітному періоді завершено
перехід усіх підприємств Групи
Метінвест до такої цільової структури.

СПІВРОБІТНИКИ

були розроблені нові регламентаційні
документи на базі найкращих підходів
до управління закупівлями із подальшим
впровадженням на початку 2021
року. Серед них: Політика закупівель,
Регламент з управління закупівлями та
Кодекс ділового партнерства.

БЕЗПЕКА

ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗАКУПІВЛІ
З метою забезпечення стійкості
ланцюга постачання ми впроваджуємо
передові практики відповідальності
постачальників. У 2019-2020 роках

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

GRI 103-2

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Управління ланцюгом постачання
здійснює Дирекція з логістики та
закупівель. Дирекція забезпечує
ефективність та стабільність процесу
постачання матеріалів, товарів,
обладнання та послуг найвищої якості
та за найкращою ціною. Метінвест
намагається максимізувати внесок у
розвиток економіки країн присутності
і підтримує локальних підрядників. У
2020 році понад 80% сировини, товарів
та послуг Група придбала у місцевих
постачальників4.
Протягом 2020 року в ланцюзі
постачання Групи Метінвест не
відбулося значних змін. Проте
карантинні заходи, пов’язані з пандемією
COVID-19, дещо вплинули на ринок
закупівель. Незважаючи на це, нам
вдалося безперебійно забезпечувати
виробництво необхідною сировиною
завдяки ефективно налагодженим
процесам у Групі.

ЗМІСТ

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Відповідальне управління
ланцюгом постачання

GRI 308-1; 308-2; 414-1; 414-2

GRI 103-3

Кодекс ділового партнерства
У 2020 році ми розробили Кодекс
ділового партнерства, який
ухвалили на початку 2021 року.

МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ
ДОДАТКИ

Із 2020 року Група Метінвест розробляє
Процедуру оцінки ефективності
роботи постачальників, яка встановлює
єдиний підхід і формат проведення
оцінювання та визначає перелік і зони
відповідальності учасників.

СПІВРОБІТНИКИ

Додатково передбачено перевірку
контрагентів і їхньої продукції з метою
уникнення або мінімізації корупційних
ризиків та ризиків недотримання
міжнародних зобов’язань і санкцій.
Ті постачальники, що не пройшли
комплаєнс-перевірку, не можуть брати
участь у закупівлях.

БЕЗПЕКА

36

Ми залишаємо за собою право
дискваліфікувати постачальників на
певний термін або безстроково в разі
несумлінного ведення бізнесу. Критерії
дискваліфікації встановлюються
централізовано і публікуються на
офіційному сайті Групи Метінвест.
Ми надаємо можливість потенційним
учасникам попередньої кваліфікації у
разі незгоди з рішеннями подати
скаргу на дії або бездіяльність
Тендерного комітету до Апеляційної
комісії Групи Метінвест за адресою:
appeal@metinvestholding.com.
Загалом протягом звітного періоду
дискваліфіковано близько 70
постачальників.

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

За допомогою кодексу ми маємо
намір запобігти можливим

Серед основних принципів
кодексу – шанобливе ставлення
і спрямованість на співпрацю,
охорона праці та довкілля,
конфіденційність інформації,
дотримання законодавства та
Кодексу етики, а також соціальна
відповідальність.

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Мета кодексу – встановити чіткі
стандарти відповідності етичним
принципам і вимогам під час
ведення бізнесу, якими мають
керуватися як нинішні партнери,
так і нові постачальники.

зловживанням і перевищенню
службових повноважень,
підтримуючи атмосферу довіри,
поваги та порядності.

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

5 Дніпровський коксохімічний завод, Запоріжвогнетрив, Криворізький ремонтно-механічний
завод, Маріупольський ремонтно-механічний завод, Метінвест-Інжиніринг, МетінвестПромсервіс, Метінвест-Ресурс, Метінвест-СМЦ, Метінвест-Шіппінг.

Перед початком роботи з
постачальником ми проводимо його
попередню кваліфікацію і аналіз
можливих ризиків співпраці. У 2020 році
в Групі Метінвест провели майже 10 800
переддоговірних перевірок
і 5 100 передкваліфікацій,
унаслідок яких обрали
близько 560 нових
постачальників.

ПРО
МЕТІНВЕСТ

Група запроваджує різноманітні
технічні рішення та інструменти,
що допомагають налагоджувати
й підвищувати ефективність
процесів закупівель. Наші українські

Ми також використовуємо для
закупівель електронний майданчик
SAP Ariba, який допомагає
вибудовувати надійні й відкриті
взаємини з партнерами. Зокрема,
SAP Ariba Supplier Lifecycle
Performance (SLP) дає змогу
управляти процесами реєстрації та
кваліфікації постачальників, а SAP
Ariba Sourcing Trading System (STS)
забезпечує конкурентний відбір
постачальників та швидкий надійний
обмін інформацією з учасниками
торгів у режимі онлайн. У 2020 році
SAP Ariba STS додатково впроваджено
на дев’яти підприємствах Групи5.
Використання єдиної автоматизованої
електронної системи підприємствами
Метінвесту дає змогу централізувати
процеси взаємодії з постачальниками
та підвищувати рівень прозорості під
час їхнього вибору.

Метінвест дотримується сталих
принципів в управлінні ланцюгом
постачання й очікує цього від своїх
партнерів. Вони мають поділяти
принципи Кодексу етики Групи,
спрямовані на забезпечення умов
праці згідно з найвищими стандартами
охорони здоров’я та промислової
безпеки, відповідальної соціальної та
екологічної поведінки, дотримання
ділової етики та прав людини. Ці критерії

Впроваджена Лінія довіри є системою
зворотного зв’язку і допомагає
контролювати дотримання положень
ділової етики. За допомогою цього каналу
постачальники можуть повідомити про
порушення Кодексу етики.

ПРО ЗВІТ

Останній масштабний внутрішній
аудит пройшов у 2019 році. За його
результатами розроблено план
заходів, спрямованих на мінімізацію
ризиків шахрайства, корупції
та внутрішньої невідповідності.
У 2020 році ми актуалізували
регламентаційні документи, ввели
ротацію високоризикових позицій,
запровадили додатковий контроль
на етапах вибору постачальників
та перевірку цінової політики
постачальників відповідно до
ринкових бенчмарків.

підприємства використовують
Єдиний календар закупівель,
який надає нашим нинішнім та
потенційним партнерам можливість
отримувати оперативну й повну
інформацію про планові та поточні
закупівлі, терміни й умови тендерів,
організаторів і предмет закупівель.

відбору постачальників для нас не
менш важливі, ніж терміни постачання,
вартість та якість товарів і послуг.

ЗМІСТ

Група проводить внутрішні аудити
з метою контролю й оцінки
ефективності закупівель. За
результатами аудиту формуються
зауваження щодо підвищення
ефективності ланцюга постачання
для розгляду менеджментом і
впроваджуються відповідні заходи.
Аудити дають змогу здійснювати
подальший моніторинг виконання
наданих рекомендацій.

ВІДНОСИНИ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ
У співпраці з партнерами Група
Метінвест застосовує лише справедливі,
відкриті й етичні методи. Взаємодіючи
з постачальниками, ми перевіряємо
їхню надійність, будуємо взаємовигідні
відносини та укладаємо довгострокові
договори.

GRI 416-1; 416-2

GRI 103-2

GRI 103-3
На кожному з підприємств створюється
рада з питань якості, на засіданнях
якої проводиться аналіз відповідності
наявної системи контролю якості
вимогам ISO 9001. Такі засідання
проходять не рідше одного разу
на рік, головою Ради виступає
генеральний директор підприємства.
Крім того, щомісяця підприємства

Згідно із Регламентом щодо управління
якістю продукції, оцінка системи
менеджменту якості проводиться за
такими критеріями: поінформованість
персоналу, якість розслідування
інцидентів, аналіз результативності
розроблених заходів, система аудитів та
технологічних перевірок, компетентність
персоналу, база знань, досягнення
поставлених цілей.

Окрім того, металургійні підприємства
Групи використовують обладнання
для автоматизованого радіаційного
вхідного і вихідного контролю
транспортних засобів згідно з
внутрішніми стандартами радіаційного
моніторингу. Ми не допускаємо
до наших підприємств залізничні
вагони та інші транспортні засоби,
що містять матеріали з підвищеним
рівнем радіації, і не відвантажуємо
таку продукцію. Якщо буде виявлено
підвищений рівень радіації, ми ізолюємо
транспорт та інформуємо відповідні
регулювальні органи та місцеві органи
виконавчої влади.

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Водночас загальна процедура контролю
якості продукції на підприємствах
Групи Метінвест містить перевірку
хімічного складу продукції, механічних
властивостей, геометричних розмірів,
технологічних параметрів та якості
упаковки. Хімічний аналіз здійснюється
сертифікованими лабораторіями для
кожної партії продукції.

GRI 417-1; 417-2
Перед тим як відправити продукцію
клієнту, на кожну одиницю продукції
видається сертифікат якості
підприємства. Цей сертифікат
містить основну інформацію щодо
параметрів кожної одиниці продукції
або партії та підтверджує відповідність
вимогам, що висуваються до якості.
Перед відвантаженням ми додатково
проводимо візуальний огляд продукції із
залученням незалежних інспекторів.

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Регламент щодо управління якістю
продукції є для підприємств Групи
основним документом, на якому

Метінвест перевіряє якість сировини та
відповідність параметрів виробничого
процесу, проводить атестацію готової
продукції на вимоги замовника, оснащує
виробничу базу на підприємствах
необхідними засобами контролю.

Групи проводять оцінку ефективності
систем управління якістю і діяльності
відповідних підрозділів, перевіряючи
наявність претензій від клієнтів, рівень
невідповідності та браку продукції.

ПРО
МЕТІНВЕСТ

Покращенню системи управління
якістю на підприємствах Групи
сприяє запровадження міжнародних
стандартів. На кінець 2020 року майже
всі наші виробничі підприємства були
сертифіковані згідно зі стандартом
ISO 90016.

базуються внутрішні процеси та
процедури щодо забезпечення якості
продукції. Дирекція з технології та якості
контролює дотримання відповідних
вимог у процесі виробничої діяльності
на кожному підприємстві.

ПРО ЗВІТ

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ
ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ
У своїй діяльності Група Метінвест
прагне відповідати міжнародним
стандартам якості, де суворі вимоги
поширюються на весь виробничий
процес та кінцевий продукт.
Ми забезпечуємо якість продукції
протягом всього ланцюга постачання.

ЗМІСТ

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Відповідальне управління ланцюгом постачання

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ
БЕЗПЕКА

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

СПІВРОБІТНИКИ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ
ДОДАТКИ
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6 Авдіївський коксохімічний завод, Азовсталь, Дніпровський коксохімічний завод, Запоріжвогнетрив, Запоріжкокс, Інгулецький ГЗК, Криворізький ремонтномеханічний завод, Маріупольський ремонтно-механічний завод, ММК імені Ілліча, Північний ГЗК, Центральний ГЗК, Юністіл, Ferriera Valsider, Metinvest Trametal,
Promet Steel, Spartan UK.

Наразі у пілотному режимі запустили особистий кабінет покупця, де можна
відстежити статус виконання замовлення та отримати повідомлення про
його зміну.

«Запускаючи онлайн-магазин, ми хочемо стати ще
доступнішими для наших споживачів. Ми пропонуємо
рішення, яке зробить купівлю металопродукції
простішою і зручнішою».
Ігор Тонєв, генеральний директор Метінвест-СМЦ

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ
БЕЗПЕКА
СПІВРОБІТНИКИ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

У 2020 році Група провела опитування
серед ключових клієнтів задля
відстеження рівня задоволеності
співпрацею – 100% опитаних
підтвердили намір подальшого
розширення співробітництва з Групою
Метінвест у 2021 році.

Щоб купити металопрокат, досить покласти до кошика необхідні позиції й
оформити заявку на покупку в онлайн-режимі.

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Нам вдалося збільшити кількість
потенційних ключових клієнтів завдяки
новому клієнтському сегменту –
виробникам холоднокатаної продукції та
продукції з покриттям.

З травня 2020 року на сайті Метінвест-СМЦ з’явився оновлений каталог
продукції. Сьогодні придбати онлайн можна майже 400 видів металопрокату.
Для зручності покупців продукцію на сайті поділено на чотири групи –
сортовий і фасонний прокат, листовий прокат, трубний прокат, рулонний
прокат. Інформація про кожен продукт містить актуальну ціну, розміри, марку
сталі, з якої він виготовлений, відповідність товару українським і міжнародним
стандартам якості, сфери застосування.

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

ДОДАТКИ
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У 2020 році ми продовжили
впровадження платформи SAP CRM
із двома модулями: хмарне рішення
для клієнта (C4C) та конфігурація
замовлення, розрахунок вартості
і комерційна пропозиція (CPQ).

ПРОГРАМА РОБОТИ З
КЛЮЧОВИМИ КЛІЄНТАМИ
У 2020 році наша програма роботи
з ключовими клієнтами (Key
Account Management) розгорталася
завдяки фокусу на якості продукції,
розвитку клієнтського потенціалу
та задоволеності ключових клієнтів
співпрацею з Групою. Ми розпочали
розробляти підхід із надання
ключовим клієнтам «пакетного»
сервісу, що покликаний забезпечити
систематичний контроль ресурсів та
гарантувати пріоритет обслуговування.
Додатково Група Метінвест підготувала
платформу для цифровізації процесу
роботи з ключовими клієнтами в CRM.

Метінвест-СМЦ, збутова мережа Групи Метінвест в Україні та країнах СНД,
запустила інтернет-магазин для клієнтів. Онлайн-продаж підтримує спеціально
створений контакт-центр, який також обробляє й телефонні замовлення.

ПРО
МЕТІНВЕСТ

GRI 103-2; 103-3
За взаємодію з клієнтами відповідає
Дирекція з продажу. Система управління
відносинами з клієнтами (CRM)
допомагає здійснювати моніторинг
і контроль відповідних процесів.
Кожного року на наших підприємствах
проводиться оцінка ефективності
взаємодії з клієнтами та їхньої
задоволеності. Це допомагає краще
зрозуміти потреби клієнтів, виявити
зони для покращення та сформувати
план дій щодо усунення недоліків.
Ефективне функціонування системи
CRM регулює низка документів щодо
управління відносинами з клієнтами,
зокрема Регламент ціноутворення,
стандартна операційна процедура
роботи з ключовими клієнтами,
методика єдиної сегментації
клієнтів, Регламент генерації лідів,
а також стандартна операційна
процедура продажу.

Перший рік функціонування системи
CRM у швейцарській торговельній
дочірній компанії Metinvest International
продемонстрував цінність платформи
як для Групи, так і для клієнтів.
Метінвест також розпочав підготовку
до розгортання системи в Україні та
Західній Європі.

Покращення сервісів
продажу

ПРО ЗВІТ

На підприємствах Групи також
функціонує програма технічної
підтримки, що передбачає візити
технічних експертів Метінвесту до
клієнтів. У зв’язку з пандемією COVID-19 у
2020 році ми впровадили альтернативне
рішення і надавали технічну підтримку
клієнтам переважно в режимі онлайн.

За допомогою платформи Група
залучила нових клієнтів і вийшла в
нові продуктові сегменти на ринках
присутності. Ми зібрали інформацію
про наших споживачів у єдину
централізовану систему, виявили
клієнтів, з якими не проводилася робота
взагалі або в недостатній кількості, і
відкоригувати частоту взаємодії. Також
впровадження модулів SAP CRM
дозволило проконтролювати цінову
політику і мінімізувати ризик надання
клієнтам некоректної інформації.

ЗМІСТ

ВЗАЄМОДІЯ З КЛІЄНТАМИ
Група Метінвест високо цінує своїх
клієнтів і будує з ними довгострокові та
взаємовигідні відносини. Ми постійно
розширюємо і вдосконалюємо
асортимент нашої продукції та
послуг для того, щоб забезпечити
найвищий рівень їхньої якості та
максимально задовольнити потреби
наших клієнтів. Для більш ефективної
взаємодії з клієнтами та підтримання
відкритого діалогу ми регулярно
спілкуємося з ними, організовуємо
візити на виробничі майданчики Групи,
проводимо тематичні заходи та беремо
участь у форумах і виставках.

ЛОГІСТИКА
Група Метінвест дотримується високих
стандартів якості й безпеки продукції та
забезпечує ефективну та вчасну доставку
продукції клієнтам.
Метінвест-Шіппінг здійснює управління
вантажоперевезеннями Групи від
перевезень залізницею до портових
операцій.

ПРО
МЕТІНВЕСТ

У 2020 році ми впровадили низку
ефективних технічних рішень у
транспортній логістиці. Ми почали
використовувати оптимізатор SAP TM
(Transportation Management) у тестовому
режимі під час планування розподілу
транспортних ресурсів за операторами;
за підтримки АТ «Укрзалізниця»
організували процес огляду вагонів на
вхідному контролі в навантаженому стані
на ММК імені Ілліча та Азовсталі для
визначення можливості навантаження
або переведення в неробочий парк.
Також організували перевезення важких
рулонів спеціалізованими платформами
і забезпечили їхню перевалку в портах
у зв’язку із запуском після реконструкції
стану 1700 на ММК імені Ілліча.

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ
БЕЗПЕКА

У вересні 2020 року були представлені результати
Національного морського рейтингу «Морський вибір» за
підсумками 2019 року. Метінвест-Шіппінг став переможцем
серед понад 200 учасників у номінаціях:

МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ
ДОДАТКИ

– «Морський агент» – за обслуговування найбільшої кількості суден у
портах та терміналах України
– «Експедитор року» – за надання найбільшого обсягу
експедиторських послуг для неконтейнерних вантажів у морських
портах України

СПІВРОБІТНИКИ
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– покращити обіг вагонів
– перевести адміністративний персонал на віддалений режим роботи без
втрати якості виконуваної роботи
– організувати вивезення залишків готової продукції з гірничо-збагачувальних
комбінатів (ГЗК) у зв’язку з покращенням обігу вагонів АТ «Укрзалізниця»
– досягти рекордного з 2010 року обсягу перевалки залізорудної сировини
та рекордного з 2012 року обсягу перевезення автотранспортом
нашими підприємствами в Маріуполі в Маріупольському морському
торговельному порті

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

У 2020 році завдяки ефективному налагодженню
внутрішніх процесів нам вдалось уникнути зниження
продуктивності та поліпшити показники операційної
діяльності:

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

В умовах мінливого ринку для
збереження конкурентоспроможності ми
зосередилися на розвитку та посиленні
компетенцій логістичної функції, що
дозволило з високою варіативністю й
оптимальними витратами управляти всім
ланцюгом постачання – від сировини
до готової продукції. Ми оптимізували
процес запобігання затримкам
вантажів на шляху прямування за
рахунок підвищення якості взаємодії з
українським державним залізничним
оператором АТ «Укрзалізниця» та
операторами рухомого складу.

У 2020 році ми продовжили
співпрацювати з портами-партнерами
для вирішення проблем критичних
місць, збільшення норм завантаження та
розвантаження і покращення зберігання
продукції. Група Метінвест у партнерстві
з ДП «Адміністрація морських портів
України» реалізувала ініціативи щодо
підтримання нормативних глибин і
забезпечення прохідної осадки 8,0 м на
підході до портів Азовського моря.

ПРО ЗВІТ

Незважаючи на труднощі 2020
року з постачанням стратегічної
сировини, спричинених пандемією
COVID-19, введенням обмежень на
залізничні та морські сполучення, а
також квотуванням, Група Метінвест
диверсифікувала свій ланцюг постачання
і вчасно доставляла необхідні матеріали
і вивозила готову продукцію для
забезпечення безперебійної роботи
своїх підприємств.

На кінець 2020 року власний парк Групи
Метінвест був представлений приблизно
3 800 напіввагонами та близько 800
спеціалізованими вагонами, таких як
хопери для перевезення окатишів,
платформи і цистерни для хімічної
продукції.

ЗМІСТ

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Відповідальне управління ланцюгом постачання

GRI 103-2; 103-3

У 2020 році Метінвест Діджитал розширив статус сертифікованого партнера
Microsoft компетенціями з безпеки рішень Microsoft Silver Security та
розроблення додатків Microsoft Silver Application Development.
Це підтверджує, що експерти компанії мають глибокі технічні та управлінські
знання і досвід, необхідні для розроблення і впровадження комплексних
програм інформаційної безпеки, обслуговування хмарних додатків і служб
Microsoft Azure та моніторингу роботи цих систем.

СПІВРОБІТНИКИ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

Сергій Детюк, директор з інформаційних технологій і аналізу ризиків

БЕЗПЕКА

«Ми не зупиняємося на досягнутому та продовжуємо
сертифікацію, щоб поглиблювати свою експертизу й
забезпечувати найвищу якість ІТ-рішень для наших
клієнтів».

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

Метінвест Діджитал також пройшов міжнародну сертифікацію та отримав
статус срібного партнера компанії SAP за напрямами:
– SAP S/4HANA – для комплексної автоматизації бізнес-процесів підприємств
у сфері фінансів, виробництва, планування, обліку витрат, логістики, збуту,
управління ремонтами
– SAP Ariba Solutions – для автоматизації процесів кваліфікації постачальників і
організації онлайн-закупівель
– SAP Sales Cloud – для автоматизації взаємодії з клієнтами та
управління продажами
– SAP SuccessFactors – для автоматизації процесів управління персоналом

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ
ДОДАТКИ
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За понад рік функціонування центру
опрацьовано понад 32 бізнес-запити,
розроблено дев’ять прототипів із
використанням Robotic process
automation (RPA), розпочато створення

У 2020 році ми продовжили розвивати
своє стратегічне партнерство з Microsoft
та SAP. Нам вдалося ініціювати та
завершити реалізацію низки діджиталпроєктів, серед яких масштабна міграція
ІТ-інфраструктури Групи Метінвест на
хмарну платформу Microsoft Azure. Ми
перенесли у хмару 680 серверів двох
центральних дата-центрів Метінвесту,
які використовувалися для надання
IT-сервісів Групи. Основна мета міграції
– підвищити ефективність, надійність
та безпечність ІТ-інфраструктури

Діджитал-партнерство

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

R&D-центр дає Групі змогу
проводити тестування нових
технологій у максимально стислі
терміни, інвестувати, ґрунтуючись
на підтверджених даних, розвивати
внутрішню експертизу і компетенції,
а також підвищувати ефективність
управління ресурсами.

Перехід до хмарних технологій дав
змогу розширити можливості ІТсистем та максимально долучити
співробітників Групи до використання
впроваджених сервісів, серед яких
портал самообслуговування, чат-боти,

ПРО
МЕТІНВЕСТ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

Наш підхід до управління інноваційною
діяльністю ґрунтується на двох
ключових принципах – дослідженні
й розробці. В обох напрямах активно
використовується принцип CoInnovation. Цей підхід передбачає
побудову інноваційної екосистеми та
співпрацю з іншими компаніями для
пошуку й оцінки нових технологій та
розроблення прототипів інноваційних
рішень із метою їх подальшого
впровадження й тиражування.

ДОСЯГНЕННЯ У СФЕРІ
ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Розвиток цифрових технологій
набуває дедалі більшого значення не
тільки в глобальному контексті, а й
для Метінвесту зокрема. Поширення
пандемії COVID-19 зумовило
необхідність переведення значної
частини співробітників Групи на
віддалений режим роботи. Завдяки
попереднім крокам Метінвесту
на шляху цифрової трансформації
бізнесу та запровадженню нових
хмарних цифрових інструментів
Групі вдалося організувати успішний
перехід на онлайн-формат роботи та
автоматизувати значну частину сервісів
для співробітників.

Метінвесту, а також зробити її більш
гнучкою й адаптивною під час
впровадження проєктів цифрової
трансформації.

ПРО ЗВІТ

З метою підвищення
конкурентоспроможності та
впровадження інноваційних
технологій Група Метінвест
розвиває внутрішній R&Dцентр перспективних
розробок, що функціонує на
базі центру IT-експертизи
Групи – Метінвест Діджитал.

віртуальних помічників на базі штучного
інтелекту, проаналізовано можливість
використання на металургійних
підприємствах технології комп’ютерного
зору для побудови прогнозних моделей
з аналізу виробництва агломерату,
системи контролю за виготовленням
холодного прокату, контролю за станом
сталерозливних ковшів.

ЗМІСТ

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Інноваційна діяльність та
цифрова трансформація

система електронного документообігу,
корпоративна база знань, система
оцінки персоналу та його ефективності.
Також завдяки роботизації процесів
нам вдалося знизити навантаження
на співробітників під час обробки
транзакційних операцій.

ПРО ЗВІТ
ПРО
МЕТІНВЕСТ
СТАЛИЙ
РОЗВИТОК
КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ
ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ
БЕЗПЕКА
СПІВРОБІТНИКИ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

Визначною подією 2020 року стало
розроблення довгострокової дорожньої
карти розвитку ІТ-архітектури Групи
до 2025 року, яка охоплює всі ключові
функції: виробництво, ремонт,
фінанси, продаж, право, логістику,
закупівлі, якість, сервіси, HR, охорону
праці, екологію, цифрові ініціативи
та технічний розвиток. У 2021 році
Метінвест має намір зосередитися на
кількох стратегічних проєктах. Серед
них – впровадження рішення для
стабілізації теплового балансу доменних
печей на базі штучного інтелекту;
програма цифрової трансформації для
гірничо-збагачувальних комбінатів
Групи, що спрямована на зменшення
виробничих витрат та впорядкування
бізнес-процесів шляхом автоматизації;
програма управління великими даними
для побудови корпоративних сховищ
даних; впровадження цифрового
робочого місця; тиражування CRMрішення в офісах продажів в Україні та
Західній Європі.

ЗМІСТ

Метінвест Діджитал двічі поспіль
підтвердив сертифікат Центру
експертизи клієнта (SAP Customer
Center of Expertise) на рівні Advanced.
Ми пройшли незалежний аудит
міжнародних експертів з оцінки
ефективності 15 IT-процесів.

ДОДАТКИ
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GRI 418-1

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Важливою складовою нашого
інформаційного захисту є Центр
кібербезпеки. Він особливо допомагає
у випадках, коли ми маємо справу з
висококваліфікованими зловмисниками,
які застосовують методи обходу
автоматизованих механізмів захисту.
Робота центру передбачає моніторинг
ІТ-інфраструктури та виробничих
процесів Метінвесту, виявлення і
реагування на кібернетичні атаки
на Групу та координацію роботи ІТпідрозділів під час інцидентів.

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Захист інформаційних ресурсів
у Групі Метінвест забезпечує
комплекс технічних і організаційних
заходів. Багатошаровий захист ІТінфраструктури забезпечується
завдяки використанню сучасних
рішень, таких як: міжмережеві екрани
(Firewall), системи захисту від вторгнень
(Intrusion Prevention System), захист
хмарної інфраструктури (Azure Security
Center, Web Application Firewall), аналіз
мережевого трафіку (Network Traffic
Analysis), аналіз нетипових операцій та
активності (User Behavior Analytics) та

централізований моніторинг і керування
ІТ-компонентами (Configuration
Management, Vulnerability Management).

ПРО
МЕТІНВЕСТ
ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

Ми забезпечуємо конфіденційність
даних та дотримуємося чинних законів
щодо збору, використання та захисту
особистої інформації.

Група Метінвест керується визнаними
галузевими стандартами та підходами
у питаннях кібербезпеки. З метою
загального управління інформаційною
безпекою ми використовуємо стандарт
ISO 27001. Задля вдосконалення
процесів Група впроваджує
підходи NIST SP 800, а для захисту
персональної інформації – GDPR
та українські нормативно-правові

акти. Ми використовуємо MITRE для
вдосконалення можливостей виявлення
загроз, а технічні аспекти регулюються
згідно з найкращими практиками й
конфігураціями CIS Security Benchmarks
security library.

ПРО ЗВІТ

Технологічний прогрес
супроводжується як
можливостями, так і загрозами
для нашого бізнесу. У зв’язку
з переходом до онлайнформату дедалі більше
поширюються кібератаки,
тому Група Метінвест
запроваджує комплекс заходів
із підвищення інформаційної
безпеки.

Також у Групі діє і постійно
вдосконалюється система внутрішніх
документів, зокрема стратегія та
політика з інформаційної безпеки, а
також регламенти та інструкції, що
регулюють окремі процеси. Основні
положення щодо захисту конфіденційної
інформації викладено в нашій Політиці
конфіденційності, яка востаннє
оновлювалася у березні 2020 року.

ЗМІСТ

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Інформаційна
безпека

СПІВРОБІТНИКИ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

Інвентаризація і визначення категорій конфіденційної інформації та оцінка
ризиків витоку критичної для бізнесу інформації відбувається за допомогою:
– Маркування та шифрування інформації
– Виявлення та блокування спроб несанкціонованого передавання
інформації
– Навчання співробітників щодо безпечної роботи з інформацією
– Моніторингу ризикових операцій та ролей
– Ревалідації прав доступу і повноважень
– Захищеного підключення до корпоративних ресурсів
– Корпоративних засобів для відеоконференцій та спільної роботи з
документами

БЕЗПЕКА

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

Система захисту конфіденційної інформації Data Leakage
Prevention

ДОДАТКИ
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ЗМІСТ
ПРО ЗВІТ
КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

У 2020 році Метінвест
підтвердив високий рівень
інформаційної безпеки:
в рейтингу від Microsoft
Secure Score ми отримали
оцінку 49%, що на
15 відсоткових пунктів вище,
ніж в інших компаній галузі.

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК
ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ
БЕЗПЕКА
СПІВРОБІТНИКИ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

Для розуміння свого поточного
рівня інформаційної безпеки і
визначення пріоритетів розвитку
в цьому напрямі Група Метінвест
систематично проводить внутрішні
аудити ефективності функції та цільові
зовнішні аудити. Для кожного процесу
ми використовуємо операційні
метрики та проводимо самооцінку на
відповідність найкращим практикам.
У 2020 році ми впровадили щорічні
перевірки надійності нашого захисту
через багатовекторне тестування
на проникнення «білих хакерів»
(penetration testing). Такі перевірки
максимально наближені до реальних
хакерських атак та дають нам змогу
правильно розставляти пріоритети в
налагодженні систем безпеки, постійно
вдосконалюватися і тренувати команду
в умовах потенційної небезпеки.

ПРО
МЕТІНВЕСТ

Група Метінвест розвиває комплексний
захист (Identify, Protect, Detect, Respond,
Recover) із широким використанням
автоматизації та машинного навчання.
Для підвищення обізнаності наших
співробітників у питаннях інформаційної
безпеки ми впроваджуємо початковий
інструктаж щодо базових правил
ІТ-безпеки, періодичні мінікурси з
окремих аспектів безпечної роботи з
інформацією, тренінги з інструктором
для персоналу, який працює з
автоматизованою системою управління
процесами, та періодичні навчальні
кібератаки для перевірки готовності до
них співробітників Групи Метінвест.

ДОДАТКИ
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GRI 102-15; GRI 103-2

ПРО
МЕТІНВЕСТ
СТАЛИЙ
РОЗВИТОК
КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ
ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ
БЕЗПЕКА
СПІВРОБІТНИКИ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

Заходи щодо управління ризиками,
пов’язаними з пандемією, проводить
антикризовий штаб Метінвесту на чолі з
Генеральним директором. Штаб працює
на рівні Групи з 2017 року для швидкого
реагування на кризові ситуації і має
стратегічне значення для Метінвесту.
Антикризовий штаб використовує
міжнародний досвід боротьби з
розповсюдженням вірусу COVID-19
та вивчає досвід інших компаній у
сфері управління цим ризиком. Його
основними завданнями є відстеження
ситуації з поширення COVID-19 у Групі
Метінвест та вчасне вирішення питань
щодо боротьби з пандемією.

ПРО ЗВІТ

У 2020 році пандемія
COVID-19 стала однією з
найактуальніших проблем
для міжнародної спільноти.
Група Метінвест приєдналася
до глобальної боротьби з
коронавірусною хворобою
та вжила безпрецедентних
заходів щодо запобігання
її поширенню. Від початку
пандемії ми спрямовуємо
зусилля на захист здоров’я
наших співробітників та
підтримання місцевих громад у
регіонах присутності Групи.

ЗМІСТ

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Відповідь COVID-19

ДОДАТКИ
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НОВИЙ ФОРМАТ РОБОТИ У 2020 РОЦІ
З метою забезпечення безперебійної діяльності підприємств
в умовах пандемії Метінвест змінив підходи до організації роботи.

– Ми перевели зустрічі та збори з працівниками в режим
відеоконференцій

– Ми призупинили або перевели в режим онлайн соціальні
заходи для співробітників
– Ми призупинили роботу двох перекатних підприємств Групи
в Італії з кінця березня до кінця квітня 2020 року на вимогу
місцевого уряду про припинення роботи металургійних
підприємств країни у зв’язку з COVID-19

ПРО
МЕТІНВЕСТ

– Ми максимально перейшли на онлайн-режим спілкування з
партнерами та клієнтами

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

ТУРБОТА ПРО ЗДОРОВ’Я СПІВРОБІТНИКІВ

– Ми запустили кампанію з вакцинації для працівників у 2021 році

СПІВРОБІТНИКИ

– Ми забезпечили регулярну дезінфекцію приміщень і
транспорту, що перевозить персонал

– Ми перевели місця громадського харчування на підприємствах
у режим буфетів, а питні фонтани замінили на бутильовану воду

БЕЗПЕКА

– Ми організували перевезення виробничого персоналу
автобусами з дотриманням встановлених санітарних норм,
збільшивши кількість транспортних засобів

– Ми забезпечили підприємства засобами дезінфекції, регулярну
видачу співробітникам захисних масок, респіраторів і рукавичок

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

– Ми запровадили процедуру моніторингу ситуації щодо
поширення коронавірусу, обстеження співробітників
та інформування про кількість хворих на внутрішніх
корпоративних ресурсах

– Ми запровадили температурний скринінг

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Для запобігання поширенню коронавірусної хвороби і захисту
здоров’я своїх співробітників Метінвест вжив спеціальних заходів.
– Ми забезпечили інформування співробітників Групи щодо
протиепідемічних заходів

ПРО ЗВІТ

– Ми запровадили облік робочого часу та інструктажі, а
також розробили систему мотивації для співробітників, які
працюють віддалено

– Ми скасували відрядження за винятком критичних

ЗМІСТ

– Ми перевели майже 80% адміністративного персоналу Групи
на дистанційну роботу

ДОДАТКИ
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Метінвест передбачив зміну опцій соціального пакету для співробітників.
– У програмі добровільного медичного страхування ми
передбачили компенсацію витрат на діагностику і лікування
COVID-19, безкоштовну вакцинацію від сезонного грипу, а також
відшкодування співробітникам вартості проведених тестувань
на коронавірус

– Ми продовжили виплачувати заробітну плату співробітникам у
повному обсязі

ПРО ЗВІТ

– Ми вирішили не відкривати власні об’єкти відпочинку у 2020
році. Водночас надали співробітникам можливість отримати
часткову грошову компенсацію або перенести відпочинок на
наступний рік

– Ми змінили опції блоку «Навчання і розвиток» для працівників
та їхніх дітей в індивідуальному соціальному пакеті. Під час дії
карантинних обмежень ми перевели очне навчання в онлайнформат, а дію інших опцій продовжили на період локдауну

ЗМІСТ

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

ДОДАТКОВА ПІДТРИМКА ПЕРСОНАЛУ

ПРО
МЕТІНВЕСТ
СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

ДОПОМОГА МІСЦЕВИМ ГРОМАДАМ

– Метінвест організував і профінансував доставку гуманітарного
вантажу з Китаю із засобами захисту та медичним обладнанням
для боротьби з коронавірусом в Україні на суму понад
1 млн доларів США
– Група Метінвест відмовилася від податкових канікул,
передбачених відповідним законом України, заради
підтримання місцевих громад у регіонах присутності

СПІВРОБІТНИКИ

– Метінвест інвестував близько 860 тисяч доларів США в
будівництво кисневої інфраструктури в медичних закладах
Маріуполя. Додатково СП «Запоріжсталь» інвестувало
223 тисячі доларів США в проєкт із встановлення нової кисневої
станції в Запорізькій обласній інфекційній лікарні

– Група Метінвест долучилася до капітального ремонту дитячого
регіонального інфекційного центру в Маріуполі на базі міської
лікарні №4 імені Івана Мацука. Сума інвестицій становила
370 тисяч доларів США

БЕЗПЕКА
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

– Спільно з благодійними фондами акціонерів Групи Ріната
Ахметова та Вадима Новинського ми забезпечили медичні
заклади експрес-тестами на коронавірус, апаратами штучної
вентиляції легень (ШВЛ), засобами індивідуального захисту та
дезінфекції

– У 2020 році металургійні підприємства Групи в Маріуполі
постачили 11 медичним закладам понад 260 тисяч м3 кисню

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

– Ми забезпечили харчовими наборами понад дві тисячі
пенсіонерів своїх підприємств, які мешкають у Маріуполі,
Запоріжжі, Кривому Розі, Авдіївці та Нью-Йорку (раніше –
Новгородське). На цю ініціативу Група спрямувала майже
54 тисячі доларів США

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Метінвест збільшив інвестиції в ініціативи з охорони здоров’я
з метою протидії поширенню коронавірусу серед місцевих громад.
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Докладніше про заходи Групи Метінвест, спрямовані на захист співробітників і підтримання місцевих громад у період пандемії COVID-19, – у розділах
«Безпека», «Співробітники» та «Місцеві громади».

ЗМІСТ
ЗМІСТ
ПРО ЗВІТ

ПРО
МЕТІНВЕСТ

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

КОРПОРАТИВНЕ
КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ
УПРАВЛІННЯ
ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ
БЕЗПЕКА

СПІВРОБІТНИКИ

МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ
ДОДАТКИ

47

Корпоративне
управління
МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

У цьому розділі:

ЗМІСТ
ЗМІСТ

49	Принципи та підходи до корпоративного управління
50 Структура корпоративного управління
54 Ділова поведінка та протидія корупції

ПРО ЗВІТ

ПРО
МЕТІНВЕСТ

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

КОРПОРАТИВНЕ
КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ
УПРАВЛІННЯ
ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ
БЕЗПЕКА

СПІВРОБІТНИКИ

МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020
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БЕЗПЕКА
СПІВРОБІТНИКИ

Надалі планується розпорядитися
зазначеною вище часткою у
розмірі 5% (після отримання
відповідних державних дозволів,
якщо це буде потрібно) таким
чином, щоб кінцева участь групи
СКМ у Metinvest B.V. становила
75% мінус 1 акція, а кінцева участь
групи Смарт-Холдинг у Metinvest
B.V. становила 25% плюс 1 акція,
водночас контролювальним
акціонером залишиться
група СКМ.

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

Спеціалізація
Вертикальна інтеграція
Єдине стратегічне управління
Централізація
Зростання та інвестиції

Докладнішу інформацію та опис кожної
політики подано на сторінках 70-72 Річного
звіту Групи Метінвест за 2020 рік.

Так, 71,24% акцій Metinvest B.V.
належало групі СКМ (акції класу
«A»), а 23,76% акцій належало
групі Смарт-Холдинг (акції класу
«B»). Решту частки у розмірі
5% (у формі акцій класу «С»)
придбано у попередніх власників
на користь групи СКМ та групи
Смарт-Холдинг.

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

–
–
–
–
–

Ми розуміємо, що якісна система
корпоративного управління,
підкріплена відповідними кодексами
та політиками, є фундаментальною
складовою досягнення лідерства
в галузі відповідальної ділової
поведінки. Метінвест сумлінно веде
бізнес і дотримується міжнародних
принципів ділової поведінки. У своїй
діяльності ми керуємось численними
корпоративними документами,
серед яких: Кодекс етики, Програма
комплаєнс, політика у сфері протидії
відмиванню грошей та фінансуванню
тероризму та Процедура декларування
конфлікту інтересів.

GRI 102-18
АКЦІОНЕРИ
За звітній період, з 1 січня 2020
року до 31 грудня 2020 року, у
складі акціонерів не відбулося
значних змін.

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

З моменту свого заснування в 2006
році Група послідовно вибудовувала
систему корпоративного управління.
Метінвест забезпечує ефективність своєї
вертикально інтегрованої структури та
бізнес-моделі, керуючись основними
принципами управління, а саме:

Докладнішу інформацію та опис кожного
принципу подано на сайті Метінвесту.

У 2020 році Група працювала
над розробкою Кодексу ділового
партнерства, який ухвалили на початку
2021 року. Мета Кодексу – встановити
чіткі стандарти відповідності етичним
принципам і вимогам, якими під час
діяльності мають керуватися як нинішні
партнери, так і нові постачальники. До
наших принципів ділової поведінки
належать повага та співпраця, охорона
здоров’я та навколишнього середовища,
конфіденційність інформації,
дотримання законодавства та нашого
Кодексу етики, а також соціальна
відповідальність. Метінвест сподівається
запобігти можливим зловживанням і
перевищенню службових повноважень,
підтримуючи атмосферу довіри, поваги
та порядності.

ПРО
МЕТІНВЕСТ

Для нас надзвичайно важливим є
відповідальне ведення бізнесу, що
ґрунтується на ефективній прозорій
системі корпоративного управління
згідно з найвищими галузевими
стандартами та найкращими світовими
практиками. Ми постійно працюємо
над її вдосконаленням не лише задля
врахування інтересів усіх зацікавлених
сторін, а й для сприяння сталому
розвитку Групи Метінвест загалом.

– Впровадження найкращих
світових практик
– Синтез традицій та інновацій
– Лідерство
– Особисте ставлення до справи

ПРО ЗВІТ

GRI 103-2

ЗМІСТ

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Принципи та підходи до
корпоративного управління

ДОДАТКИ
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СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
GRI 102-18
Структура корпоративного управління Metinvest B.V. побудована відповідно до
вимог законодавства Нідерландів. До її складу входять Загальні збори акціонерів,

Наглядова Рада та Рада Директорів. Менеджмент забезпечує підтримання
діяльності органів корпоративного управління на рівні Групи.

ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
статутного капіталу; визначення розміру винагороди Ради Директорів;
затвердження річної звітності; розподіл прибутку; внесення змін до Статуту;
припинення і ліквідація Metinvest B.V.

GRI 102-19; GRI 102-26

GRI 102-31; GRI 102-32

СПІВРОБІТНИКИ

GRI 102-27
Окрім засідань Наглядової Ради проводяться спеціальні стратегічні сесії,
спрямовані на підвищення здатності найвищого керівного органу успішно
вирішувати питання сталого розвитку. Формат цих засідань варіюється від
воркшкопів до тренінгів та обговорень механізмів досягнення наших стратегічних
ініціатив.

БЕЗПЕКА
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

Наглядова Рада розглядає та затверджує Річний звіт Групи Метінвест. У документі,
крім інших тем, охоплено всі важливі економічні, екологічні та соціальні аспекти
функціонування Групи Метінвест, включно з її впливом, ризиками та можливостями.

Наглядова Рада провела 27 засідань у 2020 році. На засіданнях обговорили та
ухвалили рішення з широкого кола питань, зокрема щодо щорічного планування
інвестиційних проєктів; фінансової звітності; річного звіту; призначення
незалежного зовнішнього аудитора; комплаєнс-програми; зовнішнього
фінансування; матеріальних угод; злиття та поглинання; створення навчального
закладу; здоров’я, безпеки та навколишнього середовища; оцінки діяльності;
винагороди та інших значних подій.

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

Докладнішу інформацію щодо управління сталим розвитком у Групі подано у розділі Звіту
«Сталий розвиток».

За звітній період відбулися деякі зміни у складі Наглядової Ради. Так, 1 жовтня 2020
року припинено повноваження пана Стюарта Петтіфора як члена класу «А», у свою
чергу пан Аветік Чалабян призначений членом класу «А». Певних змін зазнали
і склади комітетів Наглядової Ради – пан Аветік Чалабян став членом Комітету зі
стратегії та інвестицій, пан Грегорі Мейсон став головою Комітету з промислової
безпеки, охорони праці та екології, а пан Кристіан Норвал став новим членом цього
ж Комітету.

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Питання сталого розвитку, залежно від характеру їх виникнення, розглядаються на
усіх рівнях управління Групи. Наглядова Рада надає рекомендації Раді Директорів
щодо пріоритетності питань у цій сфері для діяльності Метінвесту та ключових
зацікавлених сторін, здійснення контролю за реалізацією політик і впровадження
процесів управління суттєвими ризиками та можливостями.

GRI 102-22
У складі Наглядової Ради десять членів, зокрема сім членів класу «A», які
призначаються акціонерами класу «A» та класу «C», а також три члени класу «B»,
які призначаються акціонерами класу «B». Функціонування Наглядової Ради
підтримують чотири комітети.

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Основним обов’язком Наглядової Ради є контроль за діяльністю Ради Директорів та
загальним перебігом справ у Metinvest B.V. та підприємствах Групи, зокрема щодо
питань сталого розвитку. Наглядова Рада затверджує та оновлює корпоративні
цінності, стратегії, політики, а також цілі, попов’язані з економічними, екологічними
та соціальними аспектами діяльності Групи.

ПРО
МЕТІНВЕСТ

НАГЛЯДОВА РАДА

ПРО ЗВІТ

Загальні збори акціонерів, відповідно до законодавства Нідерландів та Статуту
Metinvest B.V., наділені повноваженнями ухвалювати рішення щодо таких питань:
випуск акцій; виключення або обмеження переважних прав; придбання акцій у
капіталі Metinvest B.V. та передача акцій, що належать Metinvest B.V.; зменшення

ДОДАТКИ
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СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ЇЇ КОМІТЕТІВ

A

Йохан Бастін

Член

A

Наталія Ізосімова

Член

A

 лен
ч
комітету

Дамір Ахметов

Член

A

Грегорі Мейсон

Член

B

Михайло Новинський

Член

B

Ярослав Сімонов

Член

A

Аветік Чалабян

Член

A

 олова
Г
комітету
МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020
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Докладніше зі складом Наглядової Ради та стислими біографіями усіх її членів можна ознайомитися
на сторінках 64-66 Річного звіту Групи Метінвест за 2020 рік.

МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

Член

СПІВРОБІТНИКИ

Кристіан Норвал

БЕЗПЕКА

B

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

Заступник голови

Олексій Пертін

КОРПОРАТИВНЕ
КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ
УПРАВЛІННЯ

A

Комітет з промислової
безпеки, охорони праці
та екології

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Голова

Олег Попов

Комітет з
призначень та
компенсацій

ПРО
МЕТІНВЕСТ

Клас членства

Комітет з
аудиту і
фінансів

ПРО ЗВІТ

Статус

Комітет зі
стратегії та інвестицій

ЗМІСТ
ЗМІСТ

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Структура корпоративного управління

ЗМІСТ

GRI 102-24

БЕЗПЕКА
СПІВРОБІТНИКИ

Докладніше про кількість засідань та
питання, розглянуті комітетами протягом
звітного періоду, можна ознайомитися на
сторінці 62 Річного звіту Групи Метінвест
за 2020 рік.

Юрій Риженков є Директором А та
Генеральним директором. Директором
B є ITPS (Нідерланди) B.V., юридична
особа, зареєстрована в Нідерландах.
Після закінчення звітного періоду, у
травні 2021 року, пані Еліза Дезіре ден
Антреккер була призначена директором
B замість ITPS (Нідерланди) B.V.

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

Головним завданням Комітету є
забезпечення постійного нагляду від
імені Наглядової Ради за стратегією,
політикою, системами, засобами
контролю та принципами Групи
щодо охорони здоров’я, безпеки та
навколишнього середовища.

Згідно зі Статутом Metinvest B.V., Рада
Директорів може бути представлена
лише повним складом (Директором
А та Директором Б, які діють спільно).
Виконуючи свої обов’язки, директори
повинні діяти в інтересах Metinvest B.V.
та її діяльності. Статутом Metinvest B.V. не
визначено строку повноважень членів
Ради Директорів.

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ
ДОДАТКИ
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Будь-який член Наглядової Ради може
бути відсторонений від виконання
обов’язків або звільнений у будьякий час тим самим органом, що
уповноважений його призначати.
Тимчасове відсторонення може бути
продовжено один або кілька разів,
але загалом воно не може тривати
більше трьох місяців. Якщо в кінці
періоду не було прийнято рішення
щодо припинення відсторонення
або його відхилення, відсторонення
припиняється.

Комітет з аудиту і фінансів
Комітет з аудиту і фінансів відповідає
за оцінку ефективності системи
внутрішнього контролю та інтегрованої
системи управління ризиками, включно
з тими, що пов’язані з економічними,
екологічними та соціальними аспектами
діяльності Групи. Крім того, Комітет
відповідає за всі аспекти фінансової
та аудиторської діяльності Групи,
представляючи інтереси акціонерів
від імені Наглядової Ради, а саме:
контроль за виконанням бюджету,
складання фінансової звітності,
управління ризиками, управління
функцією внутрішнього аудиту та оцінку
зовнішнього аудитора.

Комітет із промислової безпеки,
охорони праці та екології
Комітет надає підтримку менеджменту у
впровадженні та дотриманні найвищих
стандартів у сфері охорони здоров’я,
праці та навколишнього середовища у
межах Групи.

До складу Ради Директорів входять два
Директори – Директор А та Директор
В. Директор А призначається на
спільних зборах власників акцій класу
«А» та класу «С», директор В – зборами
власників акцій класу «В».

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

Члени Наглядової Ради призначаються
на невизначений термін, якщо інше
не зазначено в рішенні щодо такого
призначення.

Комітет зі стратегії та інвестицій
Комітет зі стратегії та інвестицій
створений для забезпечення прозорого
аналізу та надання рекомендацій
Наглядовій Раді щодо стратегічних
цілей Групи, а також питань, пов’язаних
із поточними та майбутніми бізнеснапрямами, інвестиціями та операціями
зі злиття та поглинання. При Комітеті
функціонує Технологічний підкомітет,
який надає консультації та допомагає
керівництву в реалізації технологічної
стратегії.

РАДА ДИРЕКТОРІВ
Рада Директорів здійснює управління
Metinvest B.V. та відповідає за вирішення
економічних, екологічних та соціальних
питань, окрім тих, що належать до
компетенції Загальних зборів акціонерів
та Наглядової Ради.

ПРО
МЕТІНВЕСТ

Основними критеріями відбору під час
надання пропозиції чи рекомендації
щодо призначення нового члена
до складу Наглядової Ради є чітко
сформульоване обґрунтування
такого призначення, підкріплене
такою інформацією: вік; професія та
попередній досвід; володіння акціями;
сфера професійної діяльності та опис
того, як вона пов’язана із виконанням
такою особою обов’язків майбутнього
члена Наглядової Ради. Задля
уникнення потенційного конфлікту
інтересів надається інформація щодо
юридичних осіб, членом яких така
особа вже є.

КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
Наглядова Рада складається з чотирьох
постійних комітетів: Комітет зі стратегії
та інвестицій, Комітет з аудиту і фінансів,
Комітет із промислової безпеки, охорони
праці й екології та Комітет із призначень
і компенсацій. За звітний період у
переліку комітетів Наглядової Ради та
їхніх функцій змін не було.

Комітет із призначень і компенсацій
Комітет із призначень і компенсацій
контролює процес та надає
рекомендації щодо звільнення та
призначення на керівні посади у межах
Групи Метінвест, відстежує прозорість
встановлення ключових показників
ефективності (КПЕ) та виплат річних
бонусів вищому керівництву, а також
надає рекомендації щодо системи
мотивації, оцінки ефективності,
системи винагороди та планування
наступництва.

ПРО ЗВІТ

ПРИЗНАЧЕННЯ ЧЛЕНІВ
НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
Процедура призначення членів
Наглядової Ради регулюється Статутом
Metinvest B.V.

GRI 102-18; GRI 102-29

МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджмент здійснює нагляд, координацію та управління
повсякденною діяльністю Групи Метінвест, а також відповідає
за реалізацію стратегічних рішень Наглядової Ради та її
комітетів щодо економічних, екологічних та соціальних питань.

підвищення ефективності управління системою безпеки та
гнучке реагування на ризики та негативні події.
Докладніше зі складом менеджменту та стислими біографіями
можна ознайомитися на сторінці 67-69 Річного звіту Групи Метінвест
за 2020 рік.

У листопаді 2020 року Метінвест виокремив Дирекцію з аналізу
та управління ризиками безпеки. Завданнями Дирекції є

GRI 102-28
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТА
ВИНАГОРОДА МЕНЕДЖМЕНТУ
Наглядова Рада щороку встановлює
командні цілі для менеджменту, а також
персональні цілі для Генерального
директора, який розподіляє їх серед
менеджменту Групи відповідно до
їхніх посадових функцій за умови
затвердження Наглядовою Радою.

Ольга Овчинникова
Директор з економіки і
розвитку бізнес-системи

Дмитро Ніколаєнко
Директор із продажу

GRI 102-35

Світлана Романова
Директор із правового
забезпечення

Олексій Комлик
Директор зі сталого
розвитку та взаємодії з
колективом

Сергій Детюк
Директор з інформаційних
технологій та аналізу
ризиків

Олег Шудра
Директор із внутрішнього
аудиту

Олег Перожок
Директор з аналізу та
управління ризиками
безпеки

СПІВРОБІТНИКИ

Андрій Ємченко
Директор із технічного
розвитку

БЕЗПЕКА

Олексій Громаков
Директор із логістики та
закупівель

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

Юлія Данкова
Фінансовий директор

Контракти з членами вищого
керівництва не передбачають виплати
пенсій чи інших пільг після припинення
роботи в Метінвесті.

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Загальна сума поточної винагороди
та відповідних премій, виплачених
менеджменту, становила
14,6 млн доларів США у 2020 році
проти 15,0 млн доларів США у 2019 році.

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Олександр Погожев
Операційний директор

ПРО
МЕТІНВЕСТ

Юрій Риженков
Генеральний директор

Після закінчення звітного періоду
Наглядова Рада проводить щорічну
оцінку ефективності діяльності членів
менеджменту відповідно до їхньої
самооцінки.

ПРО ЗВІТ

Тригер з охорони праці є ефективним
інструментом зі збільшення або
зменшення бонусів менеджменту,
виходячи з показників Групи з охорони
праці та промислової безпеки.

ЗМІСТ

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Структура корпоративного управління

ДОДАТКИ
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GRI 102-16

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ
БЕЗПЕКА

Лінія довіри:
Безкоштовний номер телефону для дзвінків на
території України: 0800 60 07 77

СПІВРОБІТНИКИ

Міжнародний номер телефону: +38 044 224 72 321
Електронна пошта: trustline@scm.com.ua1
Сайт: https://www.scm.com.cy/uk/trust-line

МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ
ДОДАТКИ

1 Звернення можна подавати кількома різними мовами.

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

54

Для поширення обізнаності
співробітників щодо всіх необхідних
положень та стандартів ділової етики
ми регулярно проводимо тренінги
та кампанії. На підприємствах Групи
Метінвест впроваджено онлайнкурс із Кодексу етики та у 2020
році проведено захід «Тиждень
етики». Програма містила інтерв’ю
з топ менеджментом, директорами
підприємств, комплаєнс-офіцером і
комплаєнс-координаторами, вікторину
та конкурси для співробітників, а також
тематичний кросворд у корпоративній
газеті. У 2020 році онлайн-навчання
з питань Кодексу етики пройшли

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

Докладніше про захист прав людини –
у розділі «Права людини».

ПРО
МЕТІНВЕСТ

Документ містить положення щодо
поваги прав людини, забезпечення
рівних можливостей, порядних відносин
із бізнес-партнерами, дотримання
чесної конкуренції, протидії корупції,
охорони праці та здоров’я, а також надає
рекомендації щодо дій у разі порушення
вимог Кодексу. Ми заохочуємо наших
співробітників повідомляти про будьякі порушення, гарантуючи відсутність
переслідувань із цього приводу.

З 2013 року Група Метінвест
використовує Лінію довіри групи
СКМ для підвищення прозорості
та відповідальності. Кількість
зареєстрованих звернень щороку
збільшується, що свідчить про щоразу
більшу довіру з боку співробітників
до механізму повідомлення про
порушення. Усі звернення ретельно
аналізуються та перевіряються
для надання зворотного зв’язку та
застосування відповідних заходів. У
2020 році на Лінію довіри надійшло 825
звернень, 430 з яких були підтверджені.
Серед основних тем звернень –
порушення внутрішніх процедур,
випадки, пов’язані з управлінням
персоналом, та інші актуальні теми.

ПРО ЗВІТ

ЕТИЧНІ СТАНДАРТИ
Ми інтегруємо етичні принципи в
нашу корпоративну культуру та бізнеспроцеси. Основні засади ділової
поведінки зафіксовано в Кодексі етики
Групи Метінвест, що встановлює етичні
норми і стандарти ведення бізнесу та
спрямований на підтримання довірчих
відносин зі всіма зацікавленими
сторонами.

близько 17 000 співробітників. Загалом
за 2019-2020 роки – майже 63% усіх
співробітників.

ЗМІСТ

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Ділова поведінка та
протидія корупції

GRI 419-1
ПРОГРАМА КОМПЛАЄНС
Із 2014 року ми впроваджуємо
Програму комплаєнс, що спрямована
на мінімізацію комплаєнс-ризиків
та є одним із основних механізмів
дотримання принципів прозорості та
відкритості бізнесу.

GRI 102-25

МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ
ДОДАТКИ
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2 Метінвест Бізнес Сервіс є центром спільного обслуговування (ЦСО), що виконує багато ключових
корпоративних функцій Групи як для українських підприємств, так і для швейцарського торговельного підрозділу.

СПІВРОБІТНИКИ

У 2020 році було розроблено вебінар
на тему «Врегулювання конфлікту
інтересів», який коротко та на прикладах
розкриває декларантам обставини
таких конфліктів, порядок подання
декларації та принципи ухвалення
рішення щодо задекларованих
випадків. Понад 1 500 декларантів на
підприємствах Групи Метінвест взяли
участь у вебінарі і пройшли відповідне
обов’язкове тестування.

БЕЗПЕКА

– Проведення аналізу та визначення
необхідності актуалізації
переліку високоризикових посад;
розроблення плану впровадження
рекомендацій, спрямованих на
мінімізацію ризиків порушень
у процесі закупівель і продажу,
доопрацювання Системи
управління інцидентами (реєстр
корпоративних розслідувань)

Протидія корупції на підприємствах
Групи Метінвест здійснюється на
декількох рівнях. Ми навчаємо
співробітників принципів
неприпустимості корупції та
контролюємо дотримання
відповідних принципів на етапі
перевірки контрагентів службою
комплаєнс-офіцера. Це відбувається
під час підписання контрагентом
підтвердження про ознайомлення
з Кодексом етики і внесення
антикорупційного застереження
до договорів. Також ми проводимо
відповідні аудити та розслідуємо заяви,
що надходять через Лінію довіри. У
2020 році не зареєстровано жодного
підтвердженого випадку корупції серед
співробітників Групи Метінвест.

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

– Підвищення поінформованості
персоналу та навчання з
Кодексу етики, проведення
комунікаційної кампанії «Тиждень
етики», проведення вебінару на
тему «Врегулювання конфліктів
інтересів»
– Щоквартальний моніторинг
реалізації заходів, спрямованих
на мінімізацію ризиків, що
пов’язані зі співробітниками на
високоризикових посадах

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ТА
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМПЛАЄНС
Метінвест веде свою діяльність
відповідно до вимог чинного
антикорупційного та антимонопольного
законодавства. На підприємствах Групи
проводяться регулярні перевірки
та аудити з метою виявлення та
аналізу можливих ризиків корупції та
хабарництва, вживаються необхідні
заходи для якнайшвидшого реагування
на будь-яку загрозу дотриманню
наших етичних стандартів – як із боку
співробітників, так і з боку зовнішніх
бізнес-партнерів.

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

У межах підтримання принципів прозорості та
підзвітності за Програмою комплаєнс протягом 2020
року успішно реалізовано низку заходів та ініціатив,
а саме:

Усі працівники Групи Метінвест, які
обіймають керівні посади, зобов’язані
подавати декларації, що підтверджують
відсутність конфлікту інтересів, або
повідомляти про такі випадки у
разі виникнення будь-яких питань.
Така декларація необхідна для
працевлаштування на керівні посади
(первинна декларація), протягом року
на випадок реального чи потенційного
конфлікту (поточна декларація) і один
раз на рік незалежно від того, чи існує
конфлікт (річна декларація). У 2020 році
99% усіх заявників подали свої щорічні
декларації. Протягом року було подано
40 форм розкриття конфлікту інтересів.

GRI 102-17; 205-1; 205-3; 419-1

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Комітет із корпоративного управління,
контролю та етики вирішує, чи є
конфлікт інтересів допустимим, і
ухвалює відповідне рішення з огляду
на обставини. Якщо конфлікт є

неприпустимим, співробітника можуть
відсторонити від участі в ухваленні
рішень в окремих процесах. Якщо
конфлікт є критичним, Група залишає за
собою право вимагати від співробітника
зробити вибір між роботою в Метінвесті
та особистими інтересами.

ПРО
МЕТІНВЕСТ

УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ
ІНТЕРЕСІВ
Ми поважаємо право наших
співробітників на власні інтереси
і сприяємо їхньому розвитку поза
межами професійної діяльності.
Водночас ми заохочуємо всіх
працівників уникати ситуацій, коли
особисті вигоди конфліктують з
інтересами Групи Метінвест. У разі
виникнення потенційного ризику
конфлікту інтересів працівник має
повідомити про це безпосереднього
керівника та юридичну команду.

ПРО ЗВІТ

На рівні менеджменту функціонує
Комітет із корпоративного управління,
контролю та етики, що складається
з Генерального директора та
директорів підрозділів. Засідання
Комітету проходять щоквартально.
До їхнього порядку денного входять:
аналіз функціонування Програми
комплаєнс, оцінка заходів із запобігання
проявам неетичної поведінки, аналіз
потенційних зон комплаєнс-ризиків та
відповідальність за ухвалення рішення
щодо впровадження відповідних
заходів у разі підтвердження факту

ЗМІСТ

Комплаєнс-координатори працюють
у юридичних службах підприємств
Групи. У 2020 році юридичні служби у
Запоріжжі, Кривому Розі та Маріуполі
були об’єднані в Загальний Центр
Обслуговування (ЗЦО) – Метінвест
Бізнес Сервіс2.

порушення принципів Кодексу етики
або інших етичних норм. Моніторинг
статусу реалізації Програми комплаєнс
проводиться під час щоквартального
засідання Комітету з аудиту і фінансів
у складі Наглядової Ради. Крім того,
протягом щорічних засідань Наглядової
Ради до обговорення готують звіт щодо
прогресу в цьому питанні.

GRI 205-2; 205-3
Ми розробили список високоризикових
посад, функціональні обов’язки яких
можуть потенційно спричинити
виникнення ризику, зокрема:

одноосібний вибір постачальників,
надання знижок покупцям або
проведення екстрених закупівель. Цей
перелік налічує понад 200 позицій на
всіх підприємствах Групи.

Для мінімізації можливих ризиків шахрайства та
корупції проводилися такі заходи:

ПРО ЗВІТ
ПРО
МЕТІНВЕСТ

– Контроль та аналіз підтверджених випадків, що отримані через Лінію довіри,
за участю працівників на високоризикових посадах
– Попередня перевірка зовнішніх і внутрішніх кандидатів на високоризикові
посади, включно з перевіркою на наявність підтверджених випадків
– Попередня перевірка зовнішніх кандидатів функціоналу «Закупівлі» щодо
роботи в компаніях-постачальниках Групи Метінвест
– Врахування інформації щодо підтверджених випадків порушення Кодексу
етики і корпоративних процедур під час щорічної оцінки та ухвалення
рішення про ротацію
– Внесення пунктів щодо дотримання Кодексу етики в контракти з
генеральними директорами підприємств Групи Метінвест
– Вимога щодо обов’язкового призначення виконувача обов’язків на період
відсутності особи на високоризиковій посаді більше п’яти робочих днів

ЗМІСТ

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Ділова поведінка та протидія корупції

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК
БЕЗПЕКА
СПІВРОБІТНИКИ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

Для покращення розуміння важливості
процедур антимонопольного
комплаєнсу ми щороку проводимо
навчання для менеджменту, яке
покликане попередити дії, що можуть
містити ознаки конкурентних порушень.
Протягом 2020 року на Групу Метінвест
не накладалися жодні штрафи та/або
санкції через порушення конкурентної
поведінки.

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

Юристи Метінвесту відповідають за
збір та систематизацію інформації
від профільних служб, контролюють
терміни і повноту надання інформації
на такі запити й вимоги. Провідний
юрисконсульт із супроводу
антимонопольного комплаєнсу
проводить аналіз щодо необхідності
отримання попереднього погодження
антимонопольних органів у разі участі
Групи Метінвест в угодах зі злиття та
поглинання.

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

У межах дотримання норм конкурентної
поведінки створено позицію провідного
юрисконсульта з підтримання
антимонопольних проєктів. До його
компетенції належить забезпечення
антимонопольного комплаєнсу в межах
Групи загалом. До того ж в юридичних
відділах ЗЦО в Маріуполі, Запоріжжі та
Кривому Розі є юристи, які відповідають
за забезпечення антимонопольного
комплаєнсу. Вони аналізують комерційні
практики щодо антимонопольних
ризиків та надають свої висновки з
різних питань ведення господарської
діяльності. Правила дотримання
добросовісної конкуренції передбачені
Кодексом етики Групи Метінвест,
а на найбільших підприємствах
додатково затверджені політики
антимонопольного комплаєнсу.

ДОДАТКИ
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МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ
ДОДАТКИ
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Міжнародне рейтингове агентство Moody’s

СПІВРОБІТНИКИ

«Як вертикально інтегрована компанія Метінвест бере
на себе відповідальність за весь виробничий ланцюжок
і продовжує покращувати екологічний вплив своїх
сегментів».

Метінвест підтримує сталий розвиток
регіонів присутності своїх підприємств
за рахунок податкових відрахувань.
У 2020 році Група загалом сплатила
612 млн доларів США податків, зокрема
468 млн доларів США в Україні. Крім
того, Метінвест має практику авансового
фінансування місцевих бюджетів для
підтримання соціальних та економічних
процесів у містах. У 2020 році Група

БЕЗПЕКА

Отриманий кредитний рейтинг відображає очікування агентства, що Група
збереже сильні операційні та фінансові показники для свого рівня рейтингу та
підтримуватиме необхідну ліквідність.

Податкові ризики Групи Метінвест
визначаються, керуються та
контролюються відповідно до
Положення про управління
податковими ризиками. Методика
оцінки податкових ризиків зокрема
містить оцінку впливу ризику на імідж та
репутацію Групи Метінвест.

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

Під час своєї оцінки агентство взяло до уваги зусилля Групи щодо зниження впливу
на довкілля та впровадження більш ефективних енергоощадних технологій, щоб
відповідати найкращим світовим стандартам у цій галузі. Також Moody’s відзначило
зниження ризиків корпоративного управління завдяки більшому розкриттю
інформації та регулярному публікуванню консолідованої фінансової звітності та
квартальних операційних результатів.

Контроль за дотриманням ключових
питань податкової політики відбувається
на декількох рівнях, зокрема:
дворівневий та трирівневий контроль
ухвалення рішень (залежно від типу
операцій та їхньої суттєвості), внесення
ключових питань реалізації політики до
системи оцінки та мотивації персоналу,
зовнішні аудити з боку аудиторських
компаній та фіскальних органів.

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

У червні 2020 року міжнародне рейтингове агентство Moody’s у 2020 році підвищило
корпоративний рейтинг Групи Метінвест з рівня В3 до B2, прогноз «стабільний».

Наш підхід до дотримання нормативних
вимог у сфері податкової політики
базується на чотирьох ключових
принципах:
– Декларування та сплата податків
відповідно до правил юрисдикцій
ведення діяльності
– Податкові вирахування та пільги
застосовуються відповідно до
законодавства
– Податкові ризики повинні бути
ідентифікованими та керованими
– Податкову функцію внесено до
процесу ухвалення бізнес-рішень

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Кредитний рейтинг
Метінвесту

Більшість економічної вартості Метінвест
розподіляє серед своїх основних
зацікавлених сторін: співробітників,
постачальників, підрядників,
акціонерів, інвесторів, кредиторів,
органів державної влади і місцевих
спільнот. Це дає змогу демонструвати
позитивний вплив на ключові сфери
сталого розвитку. Та частина економічної
вартості, що не розподіляється серед
зацікавлених сторін, реінвестується у
розвиток бізнесу.

ПРО
МЕТІНВЕСТ

Група Метінвест регулярно розкриває
інформацію щодо податків, сплачених

У своїй діяльності ми спираємося на
Податкову політику СКМ та Положення
про управління податковими ризиками
Групи Метінвест, згідно з якими
повідомляється про будь-які порушення
податкової політики.

ПРО ЗВІТ

ПРОЗОРІСТЬ ТА РОЗКРИТТЯ
ІНФОРМАЦІЇ
Принципи прозорості, відповідальності
та підзвітності лежать в основі нашої
діяльності. Це є запорукою успішної
комунікації та довірчих відносин із
зацікавленими сторонами.
Іншим каналом розкриття інформації
щодо операційних і фінансових

результатів, показників сталого
розвитку та структури корпоративного
управління Групи є річні звіти Метінвест,
які ми публікуємо на нашому вебсайті.
Крім того, ми випускаємо регулярні
релізи з ключовими фінансовими й
операційними показниками.

відмовилася від податкових канікул,
передбачених відповідним законом
України під час пандемії COVID-19.

ЗМІСТ

GRI 207-1; 207-2

у всьому світі, у своїх фінансових звітах і
стежить за відповідністю процесів обліку
й звітності високим стандартам.

ЗМІСТ
ЗМІСТ
ПРО ЗВІТ

ПРО
МЕТІНВЕСТ
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У цьому розділі:

ПРО ЗВІТ

Наш підхід та стратегія
Відповідь на виклики зміни клімату
Підвищення енергоефективності
Екологічна модернізація
Зменшення впливу на якість повітря
Управління водними ресурсами
Управління відходами
Біорізноманіття та відновлення ландшафтів

ЗМІСТ
ЗМІСТ
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64
68
69
71
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ПРО
МЕТІНВЕСТ
СПІВРОБІТНИКИ

Метінвест збільшив показник загальної економії
енергії на 7% проти 2019 року

БЕЗПЕКА
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

Підприємства Групи Метінвест скоротили обсяги
забору й скиду води на 4% та 3% відповідно проти
2019 року

ЗАХИСТ
ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ
ДОВКІЛЛЯ

На ММК імені Ілліча завершено основні роботи
з реконструкції газоочисного устаткування
аглофабрики загальною вартістю понад
160 млн доларів США

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

450 млн доларів США спрямовано на заходи з
охорони навколишнього середовища, що на 17%
більше, ніж у 2019 році

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПОДІЇ 2020 РОКУ

ДОДАТКИ
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ЗМІСТ
ПРО ЗВІТ

ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ

Наш підхід
та стратегія

ПРО
МЕТІНВЕСТ
СТАЛИЙ
РОЗВИТОК
КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ
БЕЗПЕКА
СПІВРОБІТНИКИ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

Головними принципами Групи
залишаються відповідність вимогам
законодавства, реалізація політики
раціонального природокористування,
екологічно безпечне виробництво та
багаторівневий контроль за впливом
на довкілля.

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ
Для Групи Метінвест вкрай важливо
дотримуватися екологічних зобов'язань
на кожному етапі виробничого процесу.
Ми вважаємо, що довгострокова
ефективність нашого бізнесу прямо
залежить від сталого навколишнього
природного середовища. Метінвест
спрямовує свої зусилля на зменшення
впливу на довкілля та підтримання
боротьби зі зміною клімату.

ДОДАТКИ
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Керуючись принципом забезпечення
прозорості інформації та підзвітності,
Група Метінвест організовує зустрічі,
пресконференції та круглі столи для
обговорення екологічних питань із
представниками громадськості, ЗМІ,
волонтерськими та неурядовими
організаціями і залучає до цих ініціатив
менеджмент Групи та генеральних
директорів підприємств. Метінвест
також бере участь у роботі Комітету з
охорони навколишнього середовища
Всесвітньої асоціації виробників сталі,
де ділиться досвідом, ефективними
галузевими практиками та
досягненнями, а також вивчає найкращі
практики інших компаній.

СПІВРОБІТНИКИ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ
ДОДАТКИ
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1 Азовсталь, Інгулецький ГЗК, Маріупольський ремонтно-механічний завод, Метінвест Холдинг, ММК імені Ілліча, Північний ГЗК, Центральний ГЗК, Юністіл, Ferriera Valsider, Metinvest Trametal, Promet Steel, Spartan
UK. На Запоріжкоксі та Метінвест-Промсервісі оновлення сертифікатів заплановано на 2021 рік. Авдіївський коксохімічний завод після об’єднання з Інкор і Ко розглядає можливість проведення спільної процедури
сертифікації.

БЕЗПЕКА

Прямі звернення щодо екологічних
питань можна подати через офіційний
канал – Лінію довіри, за допомогою якої
повідомлення реєструються в системі
управління інцидентами. Після цього їх
аналізують, перевіряють та передають
до відповідального підрозділу, щоб
вжити необхідних заходів.

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

На рівні підприємств вище керівництво
щоквартально обговорює ключові
питання щодо впливу на довкілля
та ухвалює рішення щодо реалізації
відповідних проєктів та модернізації
обладнання. Основним критерієм
оцінювання ефективності реалізованих
проєктів є підтверджена доцільність
ухвалених рішень та досягнення
запланованих показників.

Завдяки цим заходам ми оцінюємо
відповідність виробничих процесів
затвердженим політикам, стандартам та
екологічному законодавству, оцінюємо
ефективність проєктів із модернізації
виробництва та технічний стан
обладнання, а також оновлюємо карту
екологічних ризиків для оптимізації
стратегічних і тактичних завдань.
Підрозділи з охорони навколишнього
середовища на підприємствах Групи
також додатково проводять моніторинг
показників та екологічних заходів. Крім
того, на окремих підприємствах для цього
організовані спеціалізовані лабораторії.
Зокрема, на Авдіївському коксохімічному
заводі функціонує лабораторія із захисту
водного й повітряного басейнів із трьома
групами контролю: за викидами в

ПІДТРИМАННЯ ВІДКРИТОГО ДІАЛОГУ
Ми постійно підтримуємо діалог
із зацікавленими сторонами щодо
питань охорони довкілля. Це дає
нам можливість відстежувати
ефективність ухвалених рішень і
впроваджених заходів та актуалізувати
екологічні ризики.

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

ПІДХІД ДО ЕКОЛОГІЧНОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ
Наш підхід до екологічного
менеджменту визначає Політика та
принципи у сфері охорони праці,
здоров'я й навколишнього середовища.
Вони спрямовані на залучення
керівників усіх рівнів до оптимізації
системи управління охороною
довкілля на наших підприємствах.

Підрозділ з охорони навколишнього
середовища у складі Дирекції зі
сталого розвитку та взаємодії з
колективом контролює дотримання
вимог законодавства, оцінює ризики,
проводить внутрішні екологічні аудити,
моніторинг та облік викидів ПГ. Водночас
дирекція відповідає за оцінювання
життєвого циклу продукції, створення
автоматизованих систем для зберігання
й обробки екологічної інформації,
розробку стратегій та концепцій щодо
зменшення впливу підприємств на
якість повітря, водні й земельні ресурси
та біорізноманіття, а також оцінювання
впливу на зміну клімату.

ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ
Для оцінювання впливу на навколишнє
середовище Метінвест проводить
регулярні внутрішні аудити у співпраці
з сертифікованими лабораторіями
та акредитованими установами.
Під час таких аудитів здійснюється
комплексна перевірка виробничої
діяльності підприємств, моніторинг
заходів зі зменшення обсягів викидів
забруднювальних речовин і ПГ, контроль
за використанням водних ресурсів
і дотриманням нормативів якості та
перевірка ініціатив щодо поводження з
відходами.

Такий систематизований підхід
до відстеження нашого впливу на
довкілля допомагає Групі Метінвест
забезпечувати відповідність діяльності
законодавчим нормам й ефективно
реалізовувати наші цілі з охорони
навколишнього середовища.

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

GRI 103-2; GRI 103-3

На найвищому рівні корпоративного
управління Комітет Наглядової ради з
промислової безпеки, охорони праці та
екології забезпечує стратегічний нагляд
за екологічними інвестиціями Групи,
а також за дотриманням нормативних
вимог та управлінням ризиками.

У 2020 році Метінвест продовжив
оцінювати свої підприємства на
відповідність вимогам міжнародного
стандарту ISO 14001. На кінець звітного
періоду 12 підприємств1 Групи були
сертифіковані за ISO 14001:2015, у такий
спосіб підтвердивши відповідність своїх
систем екологічного менеджменту
вимогам стандарту.

атмосферу, за водними ресурсами та за
відходами і станом земель.

ПРО
МЕТІНВЕСТ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

Після ратифікації Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС наші виробничі
підприємства розпочали оцінювання
майбутніх технологічних вимог та
методів зменшення впливу на довкілля,
які необхідно буде запровадити
відповідно до Директиви 2010/75/ЄС та
Директиви 2003/87/ЄС.

Контроль за виконанням цілей
щодо охорони навколишнього
середовища відбувається на кількох
рівнях управління – від Наглядової
ради та Комітету з промислової
безпеки, охорони праці та екології
до спеціалізованої дирекції на рівні
менеджменту та відповідальних
підрозділів на підприємствах Групи.

В 2021 році, Метінвест має на меті
інтегрувати цілі з досягнення певного
екологічного ефекту в основні КПЕ
наших працівників на відповідних
посадах для збільшення рівня їхньої
залученості в природоохоронні заходи.

ПРО ЗВІТ

Метінвест реалізує програми,
спрямовані на забезпечення екологічної
безпеки на всіх своїх виробництвах,
та розробляє цільові заходи щодо їх
оптимізації. Наші ключові екологічні
програми охоплюють впровадження
сучасного технологічного обладнання
для зменшення й очищення викидів,
підвищення енергоефективності,
встановлення систем очищення стоків,
утилізацію відходів та рекультивацію
майданчиків їхнього розміщення.

Для підтримання актуальності
запроваджених політик та процедур
ми плануємо переглянути їх і
розширити теми кліматичної безпеки та
біорізноманіття.

ЗМІСТ

Наше стратегічне бачення
щодо охорони навколишнього
середовища ґрунтується на таких
пріоритетних напрямах:
– запобігання та зменшення впливу на
довкілля, зокрема покращення стану
повітря, відповідальне поводження
з відходами та управління водними
ресурсами;
– внесок у боротьбу зі зміною клімату;
– збереження й раціональне
використання сировини
та енергетичних ресурсів у
виробничому процесі;
– ефективний екологічний моніторинг
та оцінювання впливу на довкілля;
– збереження ландшафтів та
біорізноманіття.

30

15
10
5
0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

20173

2018

2019

2020

2011

2012

2014

Азовсталь закриває
мартенівські печі

Азовсталь закриває
застарілу агломераційну
фабрику та три
коксові батареї

ММК імені Ілліча закриває
мартенівські печі

МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ
ДОДАТКИ

62

2 Дані щодо викидів ПГ cфери охоплення 1 українських підприємств Групи були підготовлені з використанням методології вимірювання викидів ПГ та звітності, що застосовувались відповідно до вимог законодавства
України до 1 січня 2021 року.
3 У 2017 році Метінвест втратив контроль над підприємствами, розташованими на тимчасово непідконтрольних Україні територіях (включно з вертикально інтегрованим металургійним комбінатом з річною
потужністю виробництва сталі 27 млн тонн).

СПІВРОБІТНИКИ

У 2020 році United Coal Company, вугледобувне підприємство
Метінвесту в США, запустило проєкт із розкладання метану
і герметизації шахт. Для зменшення викидів ПГ встановлено
обладнання з розкладання метану і герметизовано 970 акрів
старих шахт. У 2020 році було розкладено 12 494 тонн метану.

БЕЗПЕКА

Наша мета – підтримання тенденції щодо
значного й поступового скорочення
викидів парникових газів. Група працює
над розробленням довгострокової
дорожньої карти з декарбонізації
із визначенням чітких цілей та
технологічних завдань. Основний
акцент буде зроблено на металургійних
та коксохімічних підприємствах із
найбільшим обсягом викидів ПГ.

20

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

Група продовжує робити внесок у
підтримку боротьби зі зміною клімату
та скорочення викидів парникових
газів. Загалом за останні десять років
Метінвест значно зменшив обсяг
викидів парникових газів. У 20112020 роках прямі викиди ПГ (згідно
з методологіями, запровадженими
місцевими органами влади)
зменшилися з 29,5 млн тонн до
9,3 млн тонн в еквіваленті СО2.

25

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Метінвест веде діалог щодо цих питань
із Міністерством захисту довкілля
та природних ресурсів України та
іншими центральними органами
виконавчої влади як самостійно, так
і в складі різноманітних об’єднань,
зокрема, Європейської Бізнес
Асоціації, Української асоціації бізнесу
і торгівлі, Об'єднання підприємств
«Укрметалургпром».

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Група приділяє значну увагу
змінам, подальшому розвитку та
впровадженню кліматичної політики
України, що охоплює такі напрями, як
виконання Угоди про асоціацію з ЄС і
реформування законодавства України
відповідно до правового поля ЄС,
оновлення національно визначеного
внеску України до Паризької угоди та
визначення оптимальної модальності
впровадження в Україні ініціатив

Прямі викиди ПГ в еквіваленті СО2 у 2011-2020 роках, млн тонн2

ПРО
МЕТІНВЕСТ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

Ми працюємо над підвищенням рівня
обізнаності спільноти щодо викидів
парникових газів, взаємодіємо з
галузевими асоціаціями та підтримуємо
відкритий діалог із зацікавленими
сторонами щодо боротьби зі зміною
клімату для пошуку можливостей
реалізації спільних науково-дослідних
проєктів у цій галузі.

Європейської зеленої угоди (European
Green Deal).

ПРО ЗВІТ

Зміна клімату – це глобальний
виклик для всієї спільноти.
Підтримання боротьби з
кліматичними змінами є одним
із найважливіших питань для
Групи Метінвест. У 2020 році
ми виділили ЦСР 13 «Боротьба
зі зміною клімату» як одну із
найпріоритетніших для нас
цілей сталого розвитку.

ЗМІСТ

ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ

Відповідь на виклики
зміни клімату

до підприємства та з нього; та оцінили
можливі зміни в обсягах викидів
парникових газів після переходу на
нову методику.

Викиди ПГ (сфера охоплення 2)
розраховані з використанням методу
місцеперебування. Оскільки Метінвест
зазвичай закуповує електроенергію у
трейдерів електроенергії, цей підхід
відображає середню інтенсивність
викидів електричних мереж, в яких
відбувається споживання енергії
(використовуючи переважно дані
коефіцієнта викидів середніх по мережі).

GRI 305-2

GRI 305-1
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СПІВРОБІТНИКИ
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Питомі викиди ПГ металургійних
підприємств в Маріуполі, тонна CO2
еквіваленту на тонну сирої сталі8

4 Єдиним матеріальним ПГ, який вироблять
підприємства Групи, є СО2, тому всі згадування
парникових газів в цьому розділі стосуються
викидів СО2.
5 Дані щодо викидів ПГ зі стаціонарних джерел
розраховані на основі нової методології
відповідно до закону України «Про засади
моніторингу, звітності та верифікації викидів
парникових газів», що набув чинності з 2021
року. Ці дані не можуть бути використані для
цілей оподаткування чи інших утримань.
6 Дані щодо викидів ПГ з мобільних джерел
розраховані згідно з Протоколом про
парниковий газ. Ці дані не можуть бути
використані для цілей оподаткування чи
інших утримань.
7 Дані щодо непрямих викидів ПГ (сфера
охоплення 2) розраховані згідно з Протоколом
про парниковий газ. Ці дані не можуть бути
використані для цілей оподаткування чи
інших утримань.
8 Дані розраховано на основі прямих викидів ПГ
від стаціонарних і мобільних джерел (сфера
охоплення 1) металургійних підприємств Групи
в Маріуполі.

БЕЗПЕКА

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

Непрямі викиди ПГ в еквіваленті CO2
(сфера охоплення 2)7, млн тонн

Прямі викиди ПГ в еквіваленті CO2
(сфера охоплення 1), млн тонн
22,4

GRI 305-4

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

Ми також розрахували інтенсивність
прямих викидів парникових газів
маріупольських металургійних
підприємств, які виробляють найбільше
таких викидів, і вперше розкриваємо
цей показник у Звіті. Він розрахований
як тонна CO2 еквіваленту на тонну

Метінвест залучив авторитетного
зовнішнього експерта до перерахунку
показників викидів ПГ. Нові дані
допоможуть нам сформувати цілі щодо
декарбонізації та зниження ризиків
зміни клімату, а нашим зацікавленим
сторонам – оцінити досягнення Групи в
цій сфері.

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

У 2020 році ми проаналізували
можливий вплив нової методології
розрахунку викидів ПГ і вжили
заходів для підготовки інформації,
необхідної для подальшого звітування.
Ми дослідили матеріальні потоки
вуглецемісткої сировини, палива,
продуктів і відходів, які транспортуються

Обсяг непрямих викидів ПГ (сфера
охоплення 2) у 2020 році залишилися
майже незмінним у порівнянні з 2019
роком, оскільки не відбулося істотних
змін у споживанні електроенергії
Групою Метінвест.

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Хоча цього не вимагає закон України
«Про засади моніторингу, звітності
та верифікації викидів парникових
газів», ми додатково розрахували
прямі викиди ПГ (сфера охоплення 1)
від мобільних джерел і непрямі
викиди ПГ, пов’язані із закупівлею
електроенергії підприємствами
Групи (сфера охоплення 2), згідно з
Протоколом про парниковий газ. Ми
вперше розкриваємо ці показники,
щоб бути більш прозорими щодо
нашого впливу на навколишнє
середовище та відповідати найкращій
міжнародній практиці.

Спостерігається чітка тенденція до
зниження інтенсивності ПГ Групи. В
основному це пов’язано зі змінами
у використанні доменних печей
на Азовсталі з середини 2019 року,
зокрема закриттям доменних печей
№5 и №6 і заміною на модернізовану
високоефективну доменну піч № 3.

ПРО
МЕТІНВЕСТ

Українські підприємства Групи до
2021 року розраховували викиди ПГ
на підставі інвентаризації джерел
викидів забруднювальних речовин
в атмосферне повітря та дозвільних
документів, виданих Міністерством
екології та природних ресурсів України.
Він базувався на даних стандартних
індукторів для викидів ПГ відповідно
до вимог індивідуальних дозволів на їх
встановлення.

Збільшення прямих викидів парникових
газів на 3% у 2020 році передусім
пов’язано з відповідним збільшенням
обсягів виробництва чавуну на 7%
та сталі на 9% на маріупольських
металургійних підприємствах у
порівнянні з 2019 роком, а також зі
збільшенням часу роботи нагрівальних
печей і котлів теплоелектроцентралі.

Показник питомих викидів ПГ
маріупольських металургійних
підприємств відповідає показнику,
характерному для вертикально
інтегрованих металургійних
підприємств, які мають схожі з
Метінвестом виробничі потужності.

ПРО ЗВІТ

Метінвест розуміє важливість розкриття
даних про ПГ для зацікавлених сторін.
Група зобов’язана повідомити дані за
2021 рік за новою методологією у 2022
році. Однак, з метою забезпечення
прозорості та підзвітності, а також
можливості порівняння з аналогічними
гірничодобувними і металургійними
компаніями, ми вирішили перерахувати
історичні дані та показати їхню динаміку
в цьому Звіті. Скоригована методологія
призвела до збільшення викидів ПГ
Групи, проте це не пов’язано зі змінами у
виробничій діяльності.

сирої сталі. Враховуючи вертикальну
інтеграцію Метінвесту, ми забезпечені
власною сировиною для виробництва
сталі, тому показник враховує лише ті
матеріальні потоки, які безпосередньо
використовуються в процесах
виробництва сталі. Водночас обсяги
торгового чавуну не враховувалися.
ЗМІСТ

НОВЕ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ
ПРО ВИКИДИ ПГ4
У січні 2021 року методологія розрахунку
викидів парникових газів зазнала змін
після ухвалення нового закону України
«Про засади моніторингу, звітності та
верифікації викидів парникових газів».
Методологія розрахунку викидів CO2,
які становлять значну частину викидів
парникових газів для Групи Метінвест,
узгоджена з підходом ЄС і передбачає
використання повного вуглецевого
балансу на вході та виході
технологічних процесів.

ЗМІСТ
ЗМІСТ
ПРО ЗВІТ

ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ

Підвищення
енергоефективності

СПІВРОБІТНИКИ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ
ДОДАТКИ
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9 Авдіївський коксохімічний завод, Азовсталь, Дніпровський коксохімічний завод, Запоріжвогнетрив, Запоріжкокс, Криворізький ремонтно-механічний завод, Маріупольський ремонтно-механічний завод, ММК імені
Ілліча, Північний ГЗК, Центральний ГЗК.

БЕЗПЕКА

У межах оцінювання енергетичних
ризиків Метінвест здійснює
моніторинг чинників, що впливають на
енергорезультативність структурних

Підприємства Групи Метінвест
пройшли зовнішню аудиторську
перевірку з сертифікації, що мала на
меті оцінювання системи управління
документообігом відповідно до
вимог ISO 50001. Вона стосується
протоколів, стандартів та документації
з використання енергетичних ресурсів
й ініціатив. Ми також проводимо
внутрішні аудити енергетичного
менеджменту на базі розробленої
матриці та системи оцінювання
ефективності впровадження
сертифікаційних вимог. Обов’язки з
проведення енергетичного аудиту
належать до сфери відповідальності

У 2020 році на підприємствах Групи
відбулися аудити внутрішніх команд з
енергоменеджменту в усіх підрозділах.
Ці перевірки регламентують Порядок
проведення внутрішніх аудитів
функціонування системи енергетичного
менеджменту. Він містить вимоги
до складу команди аудиторів,
встановлює формат і періодичність
проведення перевірок та описує
процедури звітування. Методика
проведення енергетичного аудиту
є додатковим інструментом пошуку
енергоефективних заходів.

ЗАХИСТ
ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ
ДОВКІЛЛЯ

Спеціальний відділ в Операційній
дирекції на рівні менеджменту та
відділи енергетичного менеджменту й
енергозбереження на рівні підприємств
здійснюють планування і контроль

GRI 103-3

Комісії з енергозбереження та команди
з енергетичного менеджменту
кожного підприємства. Завдяки таким
аудитам ми визначаємо зони для
підвищення енергоефективності та
формуємо ключові цілі річних програм з
енергозбереження.

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

Нашими пріоритетами є виконання
програми енергозбереження, реалізація
проєктів за схемою енергосервісних
контрактів, збільшення власної генерації
електроенергії, зниження енергоємності
продукції та використання біопалива
для заміщення природного газу.

Із 2013 року ми розвиваємо системи
енергетичного менеджменту на
виробничих підприємствах за
стандартом Міжнародної організації зі
стандартизації (ISO 50001:2011). У 2020
році 10 підприємств9 Групи перейшли
на нову версію стандарту системи
енергоменеджменту ISO 50001:2018,
в якій введено поняття оцінювання
ризиків в енергетиці. Ця процедура
встановлює порядок ідентифікації,
оцінювання та управління ризиками у
сфері енергетичного менеджменту для
мінімізації впливу ризик-факторів та
попередження ситуацій, що негативно
впливають на досягнення цілей
підприємства.

підрозділів, та щороку оновлює матрицю
ризиків. Вона відображає всі загрози
системи енергетичного менеджменту,
допомагає визначати причини й частоту
їх виникнення, оцінити ступінь впливу
та сформулювати рекомендації щодо
його зменшення, провести бальне
оцінювання ризиків і визначити
відповідні заходи для їх усунення або
мінімізації.

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Група Метінвест продовжує
працювати над підвищенням
енергоефективності своїх
підприємств для зменшення
впливу на довкілля та
підтримки боротьби зі зміною
клімату. Ми впроваджуємо
інноваційні рішення та
оптимізаційні заходи для
скорочення споживання
енергії та природних ресурсів.

за споживанням енергоносіїв у
виробничих процесах. До сфери їхньої
відповідальності також належить
впровадження енергоефективних
заходів для скорочення обсягу
споживаної енергії відповідно до
цільових показників ефективності та
програм енергозбереження.

ПРО
МЕТІНВЕСТ

GRI 103-2

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЮ

ПРО
МЕТІНВЕСТ
СТАЛИЙ
РОЗВИТОК
КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ
ЗАХИСТ
ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ
ДОВКІЛЛЯ
БЕЗПЕКА
СПІВРОБІТНИКИ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

Організаційні:
– Розроблення
диференційованих норм
– Нормування, аналіз відхилень
і розроблення відповідних
заходів
– Розроблення оптимізаційних
моделей – підкажчиків
оператору
– Оптимізація технологічних
режимів і роботи обладнання
– Оперативне управління
енергобалансами
– Впровадження стандарту
ISO 50001, регулярні аудити
– Крос-функціональні групи й
енергоаудити

ПРО ЗВІТ

Технологічні:
– Управління якістю сировини
та продукції
– Управління шихтою
– Оптимізація технології
– Автоматизація процесів

ЗМІСТ
ЗМІСТ

Технічні:
– Ремонти, ревізії обладнання і
комунікацій
– Оновлення парку
– Модернізація, конструктивні
зміни обладнання
– Розвиток систем обліку

ДОДАТКИ
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Пряме використання енергії, ТДж 10

Природний
газ

Мазут

Кокс

2018

38 452

0

2019

36 922

0

2020

38 656

14

Рік

Дизельне
паливо

Бензин

102 355

6 258

73

34 165

28 637

209 940

93 196

6 534

61

37 658

30 308

204 679

91 801

6 640

47

42 444

29 509

209 111

Вугілля Електроенергія

Загалом

ЗМІСТ
ПРО ЗВІТ

ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ

GRI 302-1
У 2020 році пряме використання енергії
підприємствами Групи Метінвест у
ТДж зросло на 2% порівняно з 2019
роком, що зумовлено збільшенням
виробництва пиловугільного палива
на ММК імені Ілліча, появою у складі
Групи Метінвест двох підприємств –
Дніпровського коксохімічного заводу і
Запоріжвогнетриву, а також зростанням
обсягів виробництва сталі на ММК
імені Ілліча.

3 834

317

2020

2018

2019

2020

ДОДАТКИ
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10 Показники щодо прямого використання енергії за 2018-2019 роки, подані у Звіті зі сталого розвитку 2019, перераховано у зв’язку зі зміною даних Азовсталі (використання електроенергії, дизельного палива, бензину,
коксу та вугілля):
–	у торішніх даних споживання електроенергії розраховувалося згідно зі статистичною звітністю, що не відображає прямого використання (не враховує внутрішньо згенеровану енергію та внутрішні втрати);
– дані про споживання вугілля раніше містили вугілля, що використовується як сировина для виробництва коксу та коксохімічної продукції. У поточному звіті цей показник відображає вугілля, що використовується
лише як паливо, тому показник використаного вугілля нижчий, а показник використаного коксу вищий порівняно з опублікованими раніше даними. Крім того, оновлені дані щодо споживання вугілля містять вугілля,
що використовується для виробництва коксохімічної продукції для продажу.

МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

2019

СПІВРОБІТНИКИ

ММК імені Ілліча встановив
енергоефективні відцентрові
компресори стиснутого повітря
в теплосиловому цеху, що дало
можливість заощадити 3,3 млн кВт-год
електроенергії протягом звітного
періоду. Також на підприємстві
проведено двошарову литу ізоляцію
глісажних труб, яка допомогла додатково
зекономити 3,4 млн м3 природного газу.

240

БЕЗПЕКА

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

2018

302

Центральний ГЗК скоротив споживання
електроенергії на 11,4 млн кВт-год за
рахунок переобладнання омивачів
магнітних сепараторів збагачувальної
фабрики, модернізації системи
класифікації проміжного продукту,
системи освітлення промислових
приміщень збагачувальної фабрики та
системи електроприводу екскаваторів.
Підприємство також знизило
споживання природного газу на
4,5 млн м3 завдяки його заміщенню
подрібненим лушпинням соняшнику під
час виробництва окатишів.

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

4 957

На Азовсталі модернізовано стельове
освітлення товстолистового цеху та
реконструйовано вогнетривку кладку
на обертових печах №1 та №4 для
підвищення швидкості прогріву вапняку.

На Північному ГЗК виконано
технічне переоснащення систем
освітлення дробильної фабрики №1
та цеху виробництва окатишів №1,
що дало можливість знизити витрати
електроенергії на 4,4 млн кВт-год.
Також відновлено ізоляцію газоходу
вентилятора випалювальної машини
Lurgi 552-A, що сприяло скороченню
витрат природного газу на 0,2 млн м3.

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

4 647

Економія електроенергії, млн кВт-год

Протягом 2020 року Метінвест
реалізував й інші енергоефективні
заходи на своїх підприємствах. Зокрема,
на Авдіївському коксохімічному
заводі впроваджено гнучку систему
перемикання турбогенераторів із
меншою питомою витратою пари та
замінено електронасосний агрегат.
Унаслідок цього вдалося досягти
економії покупної електроенергії за
рахунок збільшення вироблення власної
енергії обсягом 4,3 млн кВт-год.

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Загальна економія енергії
в результаті заходів з
енергоефективності, ТДж

зіграв комбінат Азовсталь – за рахунок
зростання генерації електроенергії
на 54 млн кВт-год турбогенератором
пароелектроповітродувної станції
(ПЕВС) після її ремонту, у такий спосіб
зменшивши потребу в закупівлі
електроенергії у третіх сторін. Крім того,
позитивної динаміки щодо використання
електроенергії вдалося досягти завдяки
застосуванню слябів оптимального
перетину в ЛПЦ-1700 на ММК імені Ілліча.

ПРО
МЕТІНВЕСТ

GRI 302-4
У 2020 році Група Метінвест продовжила
працювати над розробленням і
втіленням проєктів з ефективного
використання джерел енергії. Це
сприяло збільшенню загального
обсягу заощадженої енергії на 7%
в порівнянні з 2019 роком. Зокрема,
економія електроенергії зросла на 5%
проти попереднього року. Основну
роль у збільшенні економії енергії

Розрахункова економія електроенергії
від реалізованих проєктів становитиме
16,6 млн кВт-год/рік.

«За рахунок енергосервісних проєктів ми продовжуємо
підвищувати операційну ефективність на комбінаті.
Запорукою цього також стане меморандум про
співпрацю між Групою Метінвест та ЯСНО».
Тарас Шевченко, генеральний директор ММК імені Ілліча

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Протягом звітного періоду Метінвест
спрямував 8,2 млн доларів США
на програми з підвищення
енергоефективності, що більше
минулорічного показника на
1,3 млн доларів США. Збільшення витрат
пов'язане зі зростанням кількості

У звітному періоді спільно з ЯСНО ми
реалізували п’ять енергосервісних
проєктів, зокрема модернізацію та
технічне переоснащення систем
освітлення на ММК імені Ілліча та
Північному ГЗК, а також встановлення
нової компресорної станції на шахті
імені Орджонікідзе Центрального ГЗК.

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

У 2021 році Метінвест продовжить
реалізацію низки заходів із
підвищення енергоефективності,
серед яких впровадження програми
енергозбереження на підприємствах,
реалізація енергосервісних проєктів,
перерозподіл завантаження
устаткування на періоди меншої
вартості електроенергії, модернізація
систем освітлення, встановлення
частотних регуляторів, модернізація
нагрівальних печей, впровадження
технології заміщення природного газу
лушпинням соняшнику, модернізація
компресорного устаткування
та збільшення власної генерації
електроенергії.

У 2020 році Група Метінвест підписала
меморандум про подальшу співпрацю
з ТОВ «ЯСНО ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ»
(далі – ЯСНО) із впровадження
енергоефективних проєктів на
підприємствах Групи. Таке
співробітництво було започатковано
ще в 2018 році. Механізм реалізації
проєктів залишився незмінним: ЯСНО
інвестує власні кошти та реалізує
проєкти з енергоефективності для
Метінвесту «під ключ» на умовах
енергосервісу, гарантуючи економію
енергоресурсів. Зі свого боку
Метінвест оплачує послуги ЯСНО за
рахунок досягнутої надалі економії.

ПРО
МЕТІНВЕСТ

Групі Метінвест також вдалося
забезпечити зростання економії
енергії завдяки підвищенню
ефективності використання
вторинного палива, модернізації
паливовикористовуючих агрегатів,
підвищенню коефіцієнта корисної дії
теплообмінного й компресорного
устаткування та модернізації шламових
насосів і схем гідротранспорту на
підприємствах Групи.

Енергосервісні
проєкти

ПРО ЗВІТ

встановлених енергоефективних
світлодіодних ламп у цехах Північного
ГЗК та впровадженням заходів
на Маріупольському ремонтномеханічному заводі, зокрема
модернізації нагрівальної печі й
термічних печей ливарного цеху та
заміни трансформатора на електропечі.

ЗМІСТ

Окрім того, СП «Запоріжсталь» досягло
значного скорочення покупної
електроенергії на 8,8 млн кВт-год та
економії природнього газу на 5,1 млн м3
завдяки збільшенню виробництва
електроенергії турбогенератором
№2 та заміщенню природного газу
вторинними газовими ресурсами на
випалювальній машині.

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ
БЕЗПЕКА
СПІВРОБІТНИКИ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ
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229

245

171

2019

2020

Поточні та інші
витрати

ДОДАТКИ
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2018

Капітальні інвестиції

Сергій Захаров, заступник мера Маріуполя

МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

0

У Кривому Розі підприємства Групи Метінвест
продовжили системну реалізацію програми для
збереження повітряного середовища, водних і
земельних ресурсів та раціонального використання
відходів виробництва. Серед ключових заходів
підприємств – застосування безтротилових
вибухових речовин та торфогідроксидного реагенту
в кар'єрах, системне зрошення забоїв, технологічних

СПІВРОБІТНИКИ

92

Варто окремо відзначити, що обидва підприємства
повністю відмовилися від застарілого
мартенівського виробництва, яке створювало
значне навантаження на навколишнє середовище.

БЕЗПЕКА

263

«Група Метінвест планомірно
та системно підходить до
впровадження екологічного
підходу у виробництві. Ми впевнені,
що завдяки екологічній програмі
Метінвесту наше місто отримає нові
можливості, а маріупольці – новий
рівень комфортного проживання».

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

155

– на ММК імені Ілліча виведено з експлуатації
нагрівальні колодязі листопрокатного цеху
1700, змонтовано та введено в експлуатацію
системи пилоподавлення азотом на доменних
печах, завершено запланований об’єм робіт з
екологічної модернізації агломераційної фабрики,
будівнитво аспіраційної системи ливарного
двору доменної печі №3 і реконструкцію системи
газоочищення конвертерів №1-3.

У 2020 році СП «Запоріжсталь» отримало нагороду
в номінації «За системність екомодернізаціі
згідно з принципами сталого розвитку» у межах
проєкту «ЕКОтрансформація», організованого
компанією Ecobusiness Group. Комплексний
підхід підприємства до екологізації виробництва
дав можливість реалізувати найбільші кейси
промислової трансформації, які відзначили як
найкращі в галузі. Серед них проєкти, спрямовані
на поліпшення якості повітря і зменшення
навантаження на водний басейн і ґрунт, а саме:
модернізація та будівництво нових аспіраційних
систем в агломераційному й доменному цехах,
будівництво нової травильної лінії з установкою
регенерації травильних розчинів, запровадження
комплексів із переробки відходів металургійного
виробництва.

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

205
384

– на Азовсталі виведено з експлуатації цех
агломерації, коксові батареї №5, 6, 7 і доменні
печі №5 і 6, проведено реконструкцію доменної
печі №3, капітальний ремонт доменної печі №4 із
заміною електрофільтру, реконструкцію системи
аспірації міксерів №1 і 2 та пилоочисної установки;

та міських доріг, оновлення та капітальний ремонт
газоочисного устаткування, а також застосування
інноваційних речовин на основі полімерів для
закріплення пісків хвостосховищ.

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

450

450

У 2020 році представники ММК імені Ілліча
та Азовсталі представили звіт про виконання
проєктів екомодернізаціі за «Програмою охорони
й оздоровлення навколишнього природного
середовища Маріуполя на 2012–2020 роки». За
дев'ять років на металургійних підприємствах
Маріуполя реалізовано понад 40 масштабних
екологічних заходів:

ПРО
МЕТІНВЕСТ

Екологічні витрати, млн доларів США

Виконання екологічної
програми

ПРО ЗВІТ

У 2020 році Група
Метінвест спрямувала
450 млн доларів США на заходи
з охорони навколишнього
середовища, зокрема на
модернізацію виробництва для
зменшення викидів, економію
ресурсів і підвищення
енергоефективності. З усього
обсягу витрат капітальні
інвестиції становили 205
млн доларів США, що на 32%
більше, ніж у 2019 році.

ЗМІСТ

ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ

Екологічна
модернізація

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ
ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

Юрій Риженков, Генеральний
директор

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК
БЕЗПЕКА
СПІВРОБІТНИКИ

11 Метінвест-Інжиніринг – інжинірингова компанія, що супроводжує великі інвестиційні проєкти Групи
Метінвест від етапу стратегічного планування до реалізації.

МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

Технічне рішення передбачало
створення складної двоступеневої
системи очищення газів. На першому
ступені проходить грубе очищення
від пилу за допомогою сучасних
циклонів Hurriclone, які вловлюють
великі часточки пилу, щоб повторно
використати його у виробництві.
На другому ступені відбувається
доочищення газу від пилу та сполук
сірки в потужних рукавних фільтрах,
що дає змогу більш ніж удесятеро
зменшити обсяг викидів.

«Я вдячний усім, хто
працював над цією без
перебільшення історичною
модернізацією всі ці роки.
Відтепер аглофабрика на
ММК імені Ілліча не лише
найбільша в Європі, а й
найбільш екологічна та
сучасна».

ПРО
МЕТІНВЕСТ

Головним постачальником устаткування
й технологій виступила італійська
компанія Termokimik Corporation, а
генеральним підрядником проєкту –
Метінвест-Інжиніринг11.

Після поетапного введення в
експлуатацію всіх нових фільтрів
газоочисного устаткування аглофабрики
очікується зниження викидів пилу на
90%, а діоксиду сірки – на 46%. Загалом
завдяки проєкту реконструкції очисних
споруд аглофабрики викиди пилу в
Маріуполі скоротяться на третину.

ПРО ЗВІТ

Метінвест уважно стежить за розвитком
природоохоронних технологій, щоб обрати
найкраще рішення в сучасному виробничому
середовищі. Протягом звітного періоду нам
вдалося досягти прогресу за низкою ключових
проєктів зі зниження викидів забруднювальних
речовин в атмосферу завдяки модернізації
систем газоочищення і газоочисних агрегатів,
реконструкції доменних печей та аспіраційних
установок конвертерних цехів.

У 2020 році Метінвест завершив
запланований об’єм робіт з екологічної
модернізації агломераційної фабрики на
ММК імені Ілліча, що тривала понад сім
років. Це один із найбільших екологічних
проєктів в історії незалежної України
вартістю понад 160 млн доларів США.

ЗМІСТ

ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ

Зменшення впливу
на якість
Реконструкція агломераційної
фабрики на ММК імені Ілліча
повітря

ДОДАТКИ

69

Рік

Оксиди
азоту (NOX)

Оксиди
сірки (SOX)

Окис
вуглецю
(CO)

Тверді
речовини
(пил)

Загалом

2018

16

20

271

30

345

2019

15

18

288

26

354

2020

15

18

299

23

362

У звітному році валові викиди
збільшились на 2% порівняно з минулим
роком, що пов’язано зі зростанням
обсягів виробництва основних видів
продукції. Також слід зауважити, що
три роки поспіль обсяг викидів пилу
поступово знижується: у 2020 році він
зменшився на 12% проти 2019 року.

Ця динаміка пов’язана з виконанням
нашої довгострокової екологічної
програми, зокрема з реконструкцією
агломераційної фабрики на ММК
імені Ілліча, а також реалізацією низки
ініціатив на Азовсталі, Північному ГЗК та
Центральному ГЗК.

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК
КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ
ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

Метінвест продовжив реалізацію
програми систематичного масштабного
технічного обслуговування камер
коксових печей на Азовсталі,
Авдіївському коксохімічному заводі та
Запоріжкоксі. У 2021 році до програми
приєднався Дніпровський коксохімічний
завод. Метою проєкту є підтримання
обсягу викидів пилу й газу значно нижче
нормативно допустимих рівнів.

Валові викиди в атмосферу, тисяч тонн (без урахування викидів ПГ)

ПРО
МЕТІНВЕСТ
БЕЗПЕКА
СПІВРОБІТНИКИ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

На Північному ГЗК розпочато
заміну газоочисних агрегатів
випалювальної машини
Lurgi 552-A, що після завершення
проєкту допоможе скоротити викиди
пилу на 40%. Протягом звітного періоду
підприємство також розпочало низку
важливих проєктів із реконструкції
установок з очищення газів корпусу
подрібнення вапняку і бентоніту та
установок з очищення газів корпусу
відвантаження окатишів. Також з метою
модернізації бази лабораторного
обладнання для моніторингу викидів
і стану атмосферного повітря на межі
санітарно-захисної зони підприємства в
2021 році розпочнеться реалізаціюядвох
інвестиційних проєктів із придбання
11 одиниць вимірювального
лабораторного обладнання.

У 2020 році завершено роботи з
монтажу газоочисного обладнання
на ділянці четвертої черги відділення
кристалізації фенольно-нафталінового
виробництва Авдіївського
коксохімічного заводу. Підприємство
планує продовжити проєкт з очищення
викидів від нафталіну на ділянці 1-3 черг
відділення кристалізації нафталінового
виробництва.

GRI 305-7

ПРО ЗВІТ

У 2020 році на підприємстві
скоротився обсяг викидів пилу
майже на 11% порівняно з 2019 роком
за рахунок реконструкції доменної
печі №3, газоочищення відділення
десульфурації чавуну й аспіраційної
установки міксерного відділення
конвертерного цеху. Надалі на
підприємстві планують удосконалити
газоочисні апарати обертових печей
та кисневих конвертерів, а також
побудувати аспіраційні системи для
неорганізованих викидів цього цеху.
Також у найближчі роки заплановано
будівництво установки з очищення
коксового газу від сірководню аміачнокруговим методом.

На Криворізькому ремонтномеханічному заводі виконано повну
заміну рукавних фільтрів газоочисної
установки печі №6 та автоматизацію
процесу очищення із встановленням
сигналізації у сталефасоноливарному
цеху №1, що сприяло підвищенню
ефективності пиловловлювання й
автоматизації процесу очищення.
На підприємстві також очікується
позитивна динаміка щодо зменшення
викидів пилу за рахунок проведення
капітального ремонту та модернізації
газоочисних установок ливарних цехів
і систем аспірації сушильних барабанів
копрового цеху.

ЗМІСТ

Окрім модернізації аглофабрики, у 2020
році на ММК імені Ілліча побудовано
нові газоочисні установки ливарного
двору і бункерної естакади доменної
печі №3, що забезпечить додаткове
зменшення викидів пилу. На черзі
будівництво газоочисних установок для
ливарних дворів доменних печей №4 і
№5. Після завершення робіт очікується
зниження викидів пилу на 65%. Також
важливим проєктом на підприємстві
стала реконструкція газоочисних
установок міксерного відділення з
прогнозованим зниженням викидів
пилу на 25%.

ДОДАТКИ
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БЕЗПЕКА

Поверхневі
води

Підземні
води

Інші
джерела

Загалом

617

3

44

8

672

2019

555

3

44

12

614

2020

533

4

41

7

585
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12	Споживання води – використання води, забраної з водного об’єкта, під час виробничих операцій та для
побутових потреб.

МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

2018

СПІВРОБІТНИКИ

Рік

Системний комплекс заходів із мінімізації
впливу на водні ресурси, підвищення
операційної ефективності та успішне
технічне обслуговування дало
можливість повторно використати та
відправити на переробку 81% загального
обсягу води, забраної з усіх джерел,
включно з раніше переробленою водою.
Це на один відсотковий пункт більше, ніж
у 2019 році. Підприємства Групи у 2020
році зменшили загальний обсяг забору
та скиду води на 4% та 3% відповідно
порівняно з 2019 роком.

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

Споживання води12, млн м3
Вода, яку
постачають
комунальні
господарства
та інші
підприємства

GRI 303-3; 303-4; 303-5

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

Для виявлення впливу наших
підприємств на водні ресурси ми
прагнемо дотримуватися принципу
превентивного оцінювання
можливостей для попередження
або зменшення наявного впливу.

Під час виробничого процесу Група
Метінвест здебільшого використовує
воду для охолодження обладнання
або речовин без її прямого контакту
із сировиною чи продукцією. За такої
умови для поповнення зворотних
циклів охолодження потрібні
незначні обсяги забору свіжої води,
що випаровується. Водні ресурси
також спрямовуються на технологічні
цілі. Так, на гірничо-збагачувальних
комбінатах Групи зворотна вода
використовується для приготування
суміші з подрібненою рудою перед її

Ми ретельно стежимо за якістю
водних ресурсів, що використовують
та скидають підприємства Метінвесту
відповідно до єдиних стандартів чинного
природоохоронного законодавства. Для
нас важливо переконатися в тому, що
вплив на водні джерела залишається
у межах встановлених нормативів та
екологічних стандартів. Відповідний
моніторинг здійснюється в лабораторіях,

які ми регулярно модернізуємо для
забезпечення точності вимірювань.

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Підприємства Групи Метінвест
використовують прісну та солону воду
поверхневих і підземних джерел, а також
систем комунального водопостачання.
Ми не використовуємо воду з районів,
що мають дефіцит водних ресурсів.

сепарацією на цінні компоненти й пусту
породу. А в конвертерному виробництві
за допомогою води очищують газ, який
утворюється під час виготовлення сталі.
Після використання зворотна вода
проходить очищення у відстійниках та
повертається у виробничий процес.

ПРО
МЕТІНВЕСТ

Ми прагнемо мінімізувати
вплив на водні ресурси в
регіонах нашої присутності
та ретельно стежимо за
якістю і кількістю води, яку ми
використовуємо й повертаємо
в навколишнє середовище.

Він потребує всебічного розгляду
інвестиційних проєктів із позиції
ефективності використання водних
ресурсів та зменшення негативних
чинників. Наприклад, для зменшення
використання води під час
реконструкції газоочисних споруд
перевага віддається насамперед сухим
методам та локальним зворотнім циклам
водозабезпечення.

ПРО ЗВІТ

GRI 303-1; 303-2

ЗМІСТ

ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ

Управління водними
ресурсами

станції з відведення дренажних вод
для повернення води до системи
оборотного водопостачання та
встановлено частотний перетворювач
для регулювання напору насосів
протягом доби.

Позитивної динаміки також вдалося
досягти завдяки поточній інвестиційній
програмі, що передбачала встановлення
нової системи охолодження на
Азовсталі та капітальний ремонт систем
оборотного водопостачання на
Авдіївському коксохімічному заводі.

604.1
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605
545

603

Частка споживання прісної води
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0
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13 Наприкінці 2020 року Інкор і Ко об’єднався з Авдіївським коксохімічним заводом.
14 Забір води – вилучення води з водного об’єкта для використання або зберігання.

2020

81

МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

15.0

19%

СПІВРОБІТНИКИ

517.8

0.0

20%

20.0

Частка переробленої і повторно
використаної води

БЕЗПЕКА

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

628

Загальний обсяг скиду стічних
вод, млн м3

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

690

Об’єктами обстеження стали шламонакопичувачі вищезгаданих підприємств
Метінвесту. Під час проєкту провели аналіз їхнього потенційного впливу на місцеві
водні об’єкти, які мають транскордонний характер.

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Загальний обсяг забору води14, млн м3

Головною метою проєкту є реалізація низки заходів щодо збору, накопичення,
обробки та подання екологічної інформації і виявлення факторів, які можуть
позитивно вплинути на вдосконалення природокористування та дотримання
вимог екологічної безпеки в зоні конфлікту на Сході України.

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

У 2020 році підприємства Кривого
Рогу проводили регламенте технічне
обслуговування хвостосховищ і роботи
на трубопроводах для освітленої води
та шламу. Зокрема, на Інгулецькому
ГЗК розпочато будівництво насосної

У 2020 році Авдіївський коксохімічний завод та Інкор і Ко13 взяли участь у проєкті
«Посилення спроможності системи моніторингу екологічних загроз на Донбасі»,
реалізованому координатором Організації з безпеки і співробітництва в Європі
(ОБСЄ) в Україні.

ПРО
МЕТІНВЕСТ

На Авдіївському коксохімічному заводі
для зменшення втрати та раціонального
використання водних ресурсів замінили
вентиляторну градирню.

690.4

Cистема моніторингу
довкілля на Донбасі

У короткостроковій перспективі ми
плануємо внести відповідні зміни до
Політики та принципів Групи Метінвест
у сфері охорони праці, здоров'я і
навколишнього середовища щодо
управління або зменшення споживання
води та утворення стоків, щоб
гармонізувати визначення відповідних
цілей та завдань у цій сфері. Наразі
Метінвест працює над розробленням
концептуальних технологічних
рішень для зменшення впливу наших
підприємств на водні ресурси. Після
завершення цього процесу та з огляду
на його результати визначатимуться
відповідні цільові показники.

ПРО ЗВІТ

Протягом звітного періоду систему
охолодження елементів на
Азовсталі переведено на оборотне
водопостачання хімічно очищеною
водою. Пусконалагоджувальні роботи
завершилися, і систему введено в
експлуатацію. Унаслідок цього обсяг
використання води з Азовського моря
зменшився майже на 4% порівняно з
минулим роком.

ЗМІСТ

Центральний ГЗК продовжує регулярно
розробляти та впроваджувати
заходи з оздоровлення русла річки
Інгулець і покращення якості води
Карачунівського водосховища.

GRI 306-1; 306-2

БЕЗПЕКА
СПІВРОБІТНИКИ

Ми продовжимо відстежувати
доступні технологічні рішення,
що дадуть можливість підвищити
безпеку хвостосховищ відповідно
до провідних міжнародних
практик та гарантувати їхню
безпеку як для довкілля, так і для
населення і майбутніх поколінь.

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

Під час аудиту було проведено
натурне обстеження дамб
усіх хвостосховищ на стійкість.
Спеціалісти компанії SRK
Consulting Limited оцінили
методи й заходи поточного
контролю стану дамб, який
наразі систематично здійснюють
підприємства. Перевірка
довела, що Група Метінвест
дотримується всіх необхідних
місцевих нормативів. Нам надали
рекомендації щодо подальшого
вивчення показників, які будуть
отримані в 2021 році за допомогою
інструментальних досліджень і
відбору зразків із використанням
спеціального обладнання.

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Оскільки пріоритетом номер
один для Групи Метінвест
є гарантування безпеки
співробітників і місцевого
населення, Комітет із промислової
безпеки, охорони праці та
екології при Наглядовій Раді
доручив менеджменту провести
незалежне обстеження стану
всіх хвостосховищ підприємств
Групи. Ми залучили авторитетних
міжнародних експертів
компанії SRK Consulting
Limited для проведення аудиту
експлуатаційної безпеки
хвостосховищ. Незалежні
консультанти діяли згідно
з відповідними керівними
принципами Гірничодобувної
асоціації Канади і правилами
безпеки Канадської асоціації дамб,

які ґрунтуються на провідних
міжнародних практиках.

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

Відповідно до вимог чинного
законодавства, а також згідно із
внутрішніми регламентами Групи
Метінвест, усі підприємства регулярно
збирають дані щодо обсягів та видів
утворення відходів. Для більшості
технологічних відходів таку інформацію
збирають щодоби, а для супутніх
– щокварталу. Передавання та
накопичення необхідної інформації
відбувається за допомогою уніфікованих
електронних довідок, які координатори
на підприємствах вносять до
централізованої бази даних Групи
Метінвест.

Група Метінвест розміщує відходи
лише у спеціально облаштованих
місцях – на гірничих відвалах, шлакота шламонакопичувачах. Також на
трьох наших гірничо-збагачувальних
комбінатах розташовані хвостосховища.
Це споруди, розташовані в районах
з відносно невеликою сейсмічною
активністю і менш схильних до сильних
злив. Усі хвостосховища Групи мають
ємність, якої вистачить на багато
років роботи. У межах провадження
своєї діяльності Метінвест повністю
виконує нормативні вимоги чинного
законодавства, щоб зберегти необхідні
ліцензії. Ми повсюдно здійснюємо
жорсткий контроль за моніторингом
місць розміщення відходів і мінімізуємо
потенційні ризики. Відповідальні
співробітники перевіряють
хвостосховища двічі на день. Зовнішній
контроль здійснює спеціальна комісія,
яка проводить виїзні аудити двічі на рік, а
також державні органи, що перевіряють
стан хвостосховищ раз на рік.

Після трагічного обвалення
дамби хвостосховища в Бразилії
у 2019 році компанії в усьому
світі приділяють пильну увагу
довгостроковому гарантуванню
безпеки таких об'єктів та
переглядають процедури
поводження з ними.

ПРО
МЕТІНВЕСТ

У своїй діяльності ми прагнемо
мінімізувати обсяги утворення відходів,
забезпечити безпечне розміщення
відходів у спеціально відведених для
цього місцях, максимізувати їх утилізацію
й повторне використання шляхом
заміщення залізорудної сировини
скрапом та виробництва щебню для
будівництва й ремонту доріг.

Гарантування
довгострокової безпеки
хвостосховищ

ПРО ЗВІТ

Відповідальне поводження з відходами
є одним із пріоритетних завдань Групи
Метінвест. Протягом виробничого
циклу виникає певний обсяг
промислових відходів. Під час видобутку
та збагачення руди утворюються
пусті розкривні скельні породи та
відходи збагачення (хвости), у процесі
виробництва коксу – побічні хімічні
продукти, а під час виробництва чавуну
та сталі – шлаки та залізовмісні шлами.
Також на підприємствах утворюються
однотипні супутні відходи, зокрема
люмінесцентні лампи, акумуляторні
батареї, відпрацьовані мастила та
побутові відходи.

Співпрацюючи з різними підрядними
організаціями у сфері поводження з
відходами, ми проводимо багаторівневу
перевірку дотримання наших
внутрішніх процедур. Окрема увага
приділяється перевірці відповідності
процедур переробки, утилізації та
знешкодження відходів вимогам
чинного законодавства та визначеним
нормативам. Для запобігання порушень
із боку підрядних організацій Метінвест
ретельно контролює всію документацію
як до, так і під час надання послуг
з утилізації, а екологічні служби
здійснюють вибіркові виїзні аудити
найбільших спеціалізованих організацій
для перевірки відповідності наявних
потужностей з утилізації небезпечних
відходів нормам законодавства.

ЗМІСТ

ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ

Управління відходами

ДОДАТКИ

73

GRI 306-3; 306-4; 306-5
Загальний обсяг відходів, млн тонн

Обсяг утворених відходів, млн тонн
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ПРО ЗВІТ
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ЗМІСТ

Рік

Загальний
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ПРО
МЕТІНВЕСТ

0.000000

2020

МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ
ДОДАТКИ
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15 Може включати відходи, утворені в попередні періоди.

На ММК імені Ілліча у межах
впровадження частини II «Поліхлоровані
дифеніли» Стокгольмської конвенції
«Про стійкі органічні забруднювачі»
щодо припинення використання

СПІВРОБІТНИКИ

У межах меморандуму з муніципалітетом
Маріуполя щодо спільного розвитку
міських та регіональних програм
Азовсталь та ММК імені Ілліча

У найближчій перспективі ми плануємо
запровадити повну автоматизацію збору
даних про обсяг та види відходів до
централізованої бази на основі наявної
системи SAP ERP (Enterprise resource
planning).

БЕЗПЕКА

У процесі виробництва на Азовсталі
утворюється побічний продукт –
шлак, який зберігається у так званих
відвалах. Підприємство продовжує
використовувати обладнання
американської компанії AMCOM
для видобування металовмісних
компонентів зі шлаку та подальшої
обробки в кисневого-конвертерному
цеху, що допомагає зменшити
використання окатишів та агломерату.
Цей захід є частиною програми
охорони навколишнього середовища
в Маріуполі на 2012–2020 роки. Окрім
проєкту переробки металовмісного
компоненту, з 2008 року підприємство
також використовує конвертерний
шлак у доменному процесі. Це все дає
нам можливість зменшити загальний
обсяг шлаку.

поліхлорованих дифенілів в обладнанні
(трансформаторах, конденсаторах
та інших приймачах, що містять рідкі
речовини) передано на утилізацію
дев’ять трансформаторів із вмістом
поліхлорованих дифенілів. Станом
на кінець звітного періоду на ММК
імені Ілліча залишилось ще 60 таких
трансформаторів.
У 2020 році на Північному ГЗК
реалізовано проєкти з повторного
використання розкривних порід
Ганнівського кар'єру. Мета заходів
– забезпечити раціональне
використання гірничого відводу
комбінату та зменшення територій
під розміщення промислових
відходів. Розкривні породи і хвости
збагачення використовувалися для
будівництва та ремонту автомобільних
і залізничних колій у кар'єрах, а також
дамб хвостосховища. Аналогічні заходи
провели і на Центральному ГЗК.

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

У 2020 році обсяг перероблених
відходів становив 24%, що на 4% менше
минулорічного показника. Таке зниження
є результатом двох факторів. По-перше,
більш інтенсивної утилізації шлакової
продукції маріупольських металургійних
підприємств та більшого обсяг у

GRI 306-1; 306-2

продовжили реалізацію проєкту
«Соціальний шлак». Він передбачає
безкоштовне передавання шлакової
продукції комунальним підприємствам
міста та області для ремонту дорожнього
покриття. Загалом у 2020 році передано
436 тисяч тонн шлакової продукції.
У 2020 році на Маріупольському
ремонтно-механічному заводі із
залученням висококваліфікованих
аудиторів проведено інвентаризацію
відходів для виявлення нових
найменувань та визначення рівня
їхньої небезпеки для навколишнього
середовища. Додатково було
розроблено й реалізовано заходи з
мінімізації негативних наслідків, а саме:
оновлено інструкцію поводження з
відходами, визначено місця зберігання
нововиявлених відходів у структурних
підрозділах, оновлено схеми тимчасового
зберігання та організовано їх первинний
облік, а також вирішено питання
щодо передачі відходів на утилізацію
спеціалізованим підприємствам.

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

Збільшення обсягу утворення відходів
на 9% пов’язано зі зміною частки
розкривних порід у загальному обсязі
видобутку. Пропорція пустих скельних
порід та цінної руди під час розробки
кар’єру залежить від природніх умов
залягання корисних копалин. Цей
фактор також значним чином впливає на
кількість перероблених або переданих
відходів – малонебезпечні відходи
майже в повному обсязі розміщуються у
спеціальних відвалах і хвостосховищах,
а також частково йдуть на будівництво
технологічних доріг у кар’єрах і гірничотехнічну рекультивацію.

будівельних відходів на Північному ГЗК у
2019 році. По-друге, збільшення видобутку
залізної руди у звітному періоді.

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

У звітному періоді протягом
виробничого циклу на підприємствах
Метінвесту утворилося 255 млн
тонн промислових відходів, з яких
97% – малонебезпечні, здебільшого
розкривні породи та хвости збагачення
гірничодобувних підприємств.

ЗМІСТ
ЗМІСТ
ПРО ЗВІТ

ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ

Біорізноманіття та
відновлення ландшафтів

Центральний ГЗК висадив 900 дерев
та кущів і провів гірничотехнічну
рекультивацію відпрацьованої ємності
кар'єра №2 розкривними породами.

ЗАХИСТ
ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ
ДОВКІЛЛЯ

На інших гірничо-збагачувальних
комбінатах також було проведено
заходи з озеленення санітарнозахисної зони підприємств. У межах
виконання природоохоронних
заходів Міської програми екологічних
проблем Кривбасу та поліпшення
стану навколишнього природного

середовища на 2016-2025 роки
було озеленено санітарно-захисні
зони Першотравневого кар'єру
Північного ГЗК загальною площею 10
га та висаджено 20 тисяч саджанців
дерев. Також підприємство провело
озеленення пригрузу аварійної ємності
хвостосховища площею 1,3 га та
висадило близько 3 тисяч кущів.

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

У 2020 році на Інгулецькому
ГЗК проведено низку робіт із
хвостосховищами та відвалами. Зокрема,
було висаджено жито на ділянці площею
4 га та ріпак на ділянці площею 0,7 га,
проведено роботу з озеленення 5 км
укосів хвостосховища з використанням
мінеральних добрив та ріпаку,

висаджено 7 тисяч молодих саджанців
акації, ясеня, шовковиці та сосни, засіяно
понад 100 кг насіння польових трав,
пасовищних і медоносних культур, а
також проведено роботи з ліквідації
амброзії на території загальною
площею 3 га.

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК
БЕЗПЕКА
СПІВРОБІТНИКИ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

Ми дбаємо про збереження
біорізноманіття й здійснюємо
моніторинг ефективності
заходів щодо зменшення
впливу на нього. Наші
підприємства не провадять
виробничої діяльності у
заповідних природних
зонах і територіях з високою
цінністю біорізноманіття
та не впливають на
середовище існування видів,
занесених до Червоного
списку Міжнародного
союзу охорони природи
(МСОП) і національного
природоохоронного списку.

Невід'ємною частиною діяльності Групи
Метінвест є комплексне відновлення
порушених під час гірничодобувної
діяльності земель у регіонах присутності.
Ми проводимо низку заходів зі
збереження ландшафтів, скорочення
площі порушених земель та відновлення
ділянок до їх попереднього стану.

ПРО
МЕТІНВЕСТ

GRI 304-1; 304-2; 304-3; 304-4

ДОДАТКИ
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Збереження ландшафтного
заказника «Візирка»

ЗАХИСТ
ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ
ДОВКІЛЛЯ
БЕЗПЕКА
СПІВРОБІТНИКИ

Іван Найденко, краєзнавець

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

«Заказник «Візирка» – унікальне місце, де можна
побачити, як відроджується природа. Тут навіть можна
зустріти тварин, які раніше були не характерними для
цієї місцевості. Це яскраве свідчення того, що турбота
Групи Метінвест про заповідну територію є плідною».

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Учасниками акції стали волонтери
громадських організацій і жителі міста.

ПРО
МЕТІНВЕСТ

Природне відновлення
об’єктів у «Візирці» називається
ренатуралізацією. Цей спосіб
набуває все більшої популярності
у країнах ЄС. Його відмінність від
стандартного процесу рекультивації
полягає в тому, що чашу кар’єру не
засипають, а дозволяють заповнитися
природними ґрунтовими водами.
Потім починається етап поступового
відновлення фауни, яке на таких
територіях за невеликих додаткових
зусиль проходить набагато
ефективніше.

Крім того, протягом 2020 року
Інгулецький ГЗК облаштував
автодорогу з твердим покриттям
до кар'єру №3 заказника «Візирка»
та випустив в озеро кар'єру три
тисячі мальків коропа, білого амура
і товстолобика. А в літній та осінній
період на території заказника
виконувалися роботи з благоустрою
спільно з ГО «Криворізька фундація
майбутнього».

ПРО ЗВІТ

«Візирка» – візитівка рекультивації
земель Метінвесту. З моменту
створення ландшафтного заказника у
2001 році Інгулецький ГЗК ґрунтовно
підтримує і розвиває цю територію,
на практиці демонструючи новий
тип відновлення земель, порушених
господарською діяльністю людини.

За час реалізації проєкту вдалося
значно поліпшити санітарний стан
водойм і підвищити рівень родючості
ґрунтів заказника, а його тваринний
світ поповнився 103 новими видами.

ЗМІСТ
ЗМІСТ

Рекультивація відпрацьованих
земель є важливим процесом у
відновленні екосистеми та первинного
природного вигляду території.
Усе це разом із висадженням
нових зелених насаджень дає
можливість забезпечити нормальну
життєдіяльність рослин і тварин.

ДОДАТКИ
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ЗМІСТ
ЗМІСТ
ВСТУП

ПРО КОРПОРАТИВНЕ
СТАЛИЙ
ПРО ЗВІТ
ПРО ЗВІТ
МИ – МЕТІНВЕСТ
МЕТІНВЕСТУПРАВЛІННЯ
РОЗВИТОК

ЗАХИСТ
КОРПОРАТИВНЕ
НАВКОЛИШНЬОГО
УПРАВЛІННЯ
СЕРЕДОВИЩА

Безпека
77

УПРАВЛІННЯ
ОХОРОНА ПРАЦІ
РОЗВИТОК
ЗАХИСТ
МІСЦЕВІ
БЕЗПЕКА
СПІВРОБІТНИКИ
ДОДАТКИ
ТА РОЗВИТОК БЕЗПЕКА
ТА ПРОМИСЛОВА
МІСЦЕВИХ
ДОВКІЛЛЯ
ГРОМАДИ ДОДАТКИ
ПЕРСОНАЛУ
БЕЗПЕКА
ГРОМАД

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

У цьому розділі:
ЗМІСТ

Наш підхід та стратегія
Інвестиції у безпеку
Навчання з питань ОП і ПБ
Запобігання виробничому травматизму
Здоров’я співробітників
Безпека підрядників

ПРО ЗВІТ

79
81
82
83
85
87

ПРО
МЕТІНВЕСТ

Метінвест переміг у конкурсі за найкращу програму змін року в
сфері охорони здоров’я та безпеки праці від Міжнародного інституту
з управління ризиками та безпекою праці (IIRSM)

БЕЗПЕКА

Співробітники Групи взяли участь у понад 37 000 навчальних сесій з
охорони праці та промислової безпеки протягом 2020 року

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ
СПІВРОБІТНИКИ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

Група на 35% скоротила кількість випадків виробничого травматизму
проти 2019 року та досягла LTIFR на рівні 0,520, що є найнижчим
показником в історії Метінвесту

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Група Метінвест витратила 106 млн доларів США на заходи з охорони
праці та промислової безпеки

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПОДІЇ 2020 РОКУ

ДОДАТКИ
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БЕЗПЕКА

Ми продовжили сертифікацію наших
підприємств згідно з провідним
міжнародним стандартом з охорони
праці ISO 45001, який замінив OHSAS
18001. На кінець звітного періоду десять
підприємств2 Групи Метінвест були
сертифіковані за ISO 45001, пройшовши
необхідний аудит. У 2021 році ще шість
підприємств Групи планують завершити
сертифікацію згідно з ISO 45001.
GRI 103-3

СПІВРОБІТНИКИ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

Група відстежує ефективність системи
управління ОП і ПБ за допомогою
набору ключових показників
ефективності (КПЕ). У 2020 році
Метінвест переглянув механізми оцінки
діяльності – до оцінювання долучилися
представники різних підприємств Групи.

БЕЗПЕКА
ДОДАТКИ
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1 У цьому Звіті термін «підрядники» позначає як підрядників, так і субпідрядників.
2 Азовсталь, Інгулецький ГЗК, Маріупольський ремонтно-механічний завод, Метінвест Холдинг, ММК імені Ілліча, Північний ГЗК, Центральний ГЗК, Ferriera
Valsider, Promet Steel, Spartan UK.

У 2021 році Метінвест впроваджуватиме
найкращі практики з охорони
здоров’я та промислової безпеки на
нових підприємствах Групи, таких
як Покровська вугільна група, яка
приєдналася до Метінвесту в березні
2021 року.

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

У 2020 році Група продовжила
впроваджувати дорожню карту з
розвитку системи охорони праці та
розширила свій підхід до розгляду
критичних ризиків порівняно з 2019
роком. Ми й надалі застосовуємо
найкращий практичний досвід у всіх
сферах у межах дорожньої карти. Наш
основний фокус було спрямовано
на виконання робіт на висоті,
вдосконалення системи заохочення
у сфері охорони праці й безпеки та
роботу з підрядниками. Крім того, ми
розробили нову програму «Безпечний
робочий простір», яка спрямована
на управління ризиками та усунення
небезпек на кожному робочому місці.

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Підтримуючи концепцію Vision Zero
Міжнародної асоціації соціального
забезпечення (ISSA), спрямовану на
зниження виробничого травматизму
і професійної захворюваності, Група

GRI 403-1

Стратегічні пріоритети
Групи Метінвест у сфері
ОП і ПБ:
– реалізація дорожньої
карти з охорони праці та
промислової безпеки
– трансформація функції
ОП і ПБ, напряму з
охорони здоров’я та
культури безпеки
– покращення системи
забезпечення
компетентності з ОП і
ПБ та охорони здоров’я

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Комітет Наглядової Ради з промислової
безпеки, охорони праці та екології
відповідає за моніторинг та контроль
щодо дотримання міжнародних
стандартів та вимог на найвищому
рівні управління, розглядає результати
розслідування потенційно небезпечних
інцидентів та сприяє впровадженню
ініціатив і програм зі зниження ризиків
їх виникнення. Департамент з охорони
праці та промислової безпеки у
складі Дирекції зі сталого розвитку
та взаємодії з колективом координує
реалізацію програм з ОП і ПБ на рівні
Групи. Підрозділи з охорони праці
та промислової безпеки стежать
за дотриманням правил безпеки і
впровадженням необхідних заходів на
кожному підприємстві.

встановлює для себе найвищі
стандарти для покращення рівня
захищеності людей.

ПРО
МЕТІНВЕСТ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

Група Метінвест здійснює свою
діяльність і вибудовує свою
стратегію, ґрунтуючись на
принципах сталого розвитку.
Ми прагнемо забезпечити
максимально безпечні умови
праці для своїх працівників
та підрядників1, адже для
нас людське життя – головна
цінність. Для досягнення
своєї мети з нульового
травматизму Метінвест
прагне дотримуватися вимог
із безпеки та охорони праці
на своїх підприємствах,
запроваджуючи комплекс
необхідних заходів та
підвищуючи культуру безпеки.

Політика та принципи в сфері охорони
праці, здоров’я й навколишнього
середовища та відповідні нормативні
документи описують комплексний підхід
Групи до охорони праці та промислової
безпеки (ОП і ПБ). У Метінвесті також
діють 15 корпоративних стандартів, що
базуються на найкращих міжнародних
практиках.

ПРО ЗВІТ

GRI 403-1; 103-2

ЗМІСТ

Наш підхід та
стратегія

GRI 403-2

МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ
ДОДАТКИ

У зв’язку з пандемією COVID-19 ми
також запровадили спеціальні аудити
на підприємствах Групи для перевірки
вживання превентивних заходів,
спрямованих на зниження темпів
поширення вірусу.

СПІВРОБІТНИКИ
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3 HAZID (ідентифікація небезпек), ENVID (ідентифікація впливу на довкілля) та HAZOP (аналіз небезпек
і функціонування процесів) – це процедури оцінки безпеки та впливу на довкілля як нових проєктів,
так і наявних процесів. LOTO (блокування/маркування) – це процедура безпеки для правильного
вимкнення потенційно небезпечного обладнання, щоб запобігти викидам під час технічного
обслуговування та ремонту. JSA (аналіз безпеки праці) – це процедура, яка допомагає інтегрувати
ухвалені принципи та практику безпеки й гігієни праці в конкретне завдання або робочу операцію.
4 Авдіївський коксохімічний завод, Азовсталь, Інгулецький ГЗК, Криворізький ремонтно-механічний
завод, ММК імені Ілліча, Північний ГЗК, Центральний ГЗК.

Загалом у 2020 році лінійні керівники
на підприємствах провели майже
159 000 аудитів безпеки, під час яких
було виявлено приблизно 390 000
невідповідностей вимогам охорони праці
та розроблено 267 000 коригувальних
заходів. Збільшення кількості цих
показників пов’язано з придбанням
нових підприємств та посиленням
заходів щодо уніфікації стандартів
охорони праці та безпеки у Групі. Також
представники вищого керівництва Групи
у звітному періоді додатково взяли участь
у 16 аудитах безпеки.

БЕЗПЕКА

Павло Окара, керівник напряму, Департамент ОП і ПБ

АУДИТИ БЕЗПЕКИ
Для перевірки належного дотримання
законодавчих вимог та внутрішніх
стандартів з охорони праці та
промислової безпеки на підприємствах
Групи діє система внутрішніх аудитів
за участі різних рівнів менеджменту.
Такі перевірки дозволяють оперативно
відстежувати критичні ситуації, вчасно
реагувати та запроваджувати заходи
щодо запобігання їх виникненню.

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

«Дуже дякую міжнародному інституту за цю можливість
представити й поділитися своїм досвідом, а також за
нагоду отримати новий».

Крім того, Група запустила систему
контролю безпечної експлуатації
промислових будівель для зниження
пов’язаних із цим ризиків. У 2020 році
проведено обстеження понад 1 500
будівель та споруд. Для вчасного
планування ремонтів започатковано
систему «живих карт», які відображають
фактичний стан елементів споруд, а
також розроблено графік ремонтновідновлювальних робіт із приведення
понад 30 000 сходів і майданчиків у
відповідність до вимог нормативнотехнічної документації.

GRI 103-3; 403-2

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Для Групи Метінвест перемога в
конкурсі стала підтвердженням
доцільності розробленої програми й
обраного курсу з управління ризиками
та безпекою праці.

Для зниження загрози виникнення
критичних ситуацій під час виконання
робіт на висоті ми продовжили
впроваджувати програми із
відпрацювання практичних навичок
щодо безпечного виконання таких робіт
на семи полігонах підприємств Групи4.
Метінвест також провів відповідне
навчання для функціональних керівників
підприємств і лідерів впровадження
системи управління ризиками під час
виконання робіт на висоті, створив
реєстри робіт на висоті в структурних
підрозділах на всіх підприємствах та
закупив обладнання для організації
робочих місць і безпечного
виконання робіт.

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

Метінвест представив свою дорожню
карту з розвитку системи охорони
праці з першими результатами її
впровадження. Перемогу в конкурсі
принесли такі зміни: розвиток
компетенцій у сфері ОП і ПБ серед
керівників підприємств, введення
відповідних КПЕ для менеджменту
Групи та підприємств, розробка і
початок впровадження програми з
критичних ризиків та електронної
бази даних, створеної за допомогою

власного програмного рішення для
управління питаннями охорони
праці та промислової безпеки.
У запровадженні заходів ми
продемонстрували системний підхід,
використання найкращих галузевих
практик і сучасних технологій. На
здобуття нагороди також вплинуло
зниження кількості випадків
травматизму.

ПРО
МЕТІНВЕСТ

У 2020 році Група Метінвест перемогла
у конкурсі Міжнародного інституту
з управління ризиками та безпекою
праці IIRSM Risk Excellence Awards 2020
у номінації «Програма змін року».

ПРО ЗВІТ

Програма змін року

У 2020 році Метінвест сконцентрував
увагу на ризиках травматизму,
пов’язаних із роботами на висоті та
будівлями й спорудами, як найчастіших
причинах травмувань.

Наприкінці 2020 року Метінвест
переглянув напрями реалізації
програми управління критичними
ризиками в межах дорожньої карти та
додатково визначив пріоритетні у 20212022 роках заходи зі зниження ризиків,
пов’язаних із роботою на залізничному
транспорті та електробезпекою.

ЗМІСТ

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
В СФЕРІ ОП І ПБ
На підприємствах Групи регулярно
проводиться оцінка ризиків з ОП і
ПБ, пов’язаних із різними аспектами
діяльності. У цьому нам допомагають
загальновизнані світові стандарти,
зокрема метод ідентифікації небезпек
(HAZID), метод аналізу впливу на
довкілля (ENVID), дослідження
небезпеки та працездатності (HAZOP),
дослідження безпеки робіт, систем
захисного блокування (LOTO) та допуску
до виконання робіт, а також аналіз
безпеки праці (JSA)3.

Окрім цього, реалізовано низку
заходів з метою зниження ризиків
під час користування транспортом.
Гірничо-збагачувальні комбінати
Групи встановили світлодіодні ліхтарі
на екскаваторах для забезпечення
надійності подання світлових сигналів,
придбали дорожні сферичні дзеркала
з широким кутом огляду 140 градусів,
встановили світлодіодні фари з
посиленим світловим потоком на
великовантажних автосамоскидах та
позначили опори, знаки й транспорт
світловідбивною стрічкою.

БЕЗПЕКА

Витрати на ОП і ПБ, млн доларів США

95

102

5%

106

4%

7%

2018

2019

2020

	Надзвичайні
ситуації та
пожежна безпека
Медичні витрати

Для Дніпровського коксохімічного
заводу у 2020 році придбано автомобіль
невідкладної допомоги, що дає змогу
скоротити час очікування на першу
кваліфіковану медичну допомогу.

БЕЗПЕКА
СПІВРОБІТНИКИ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

Охорона праці
	Промислова
безпека
	Безпечна
експлуатація
будівель, споруд,
комунікацій

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

0

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Усіх працівників підприємств Групи,
які працюють у газонебезпечних
місцях під час впливу декількох газів
гостроспрямованої дії, було забезпечено
портативними багатоканальними
газоаналізаторами.

38%

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

46%

Метінвест приділяє значну увагу
модернізації промислової техніки та
обладнання для підвищення безпеки
на підприємствах Групи. У 2020 році
Метінвест придбав обладнання
для виконання робіт на висоті в
структурних підрозділах Північного ГЗК
та Авдіївського коксохімічного заводу,
що дало змогу зменшити небезпечні
фактори падіння робітників.

ПРО
МЕТІНВЕСТ
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Зокрема, найбільша частка витрат була
спрямована на заходи з охорони праці –
46% та промислову безпеку – 38%.

Розподіл витрат на ОП і ПБ
у 2020 році

ПРО ЗВІТ

Метінвест інвестує у
створення безпечних
умов праці на своїх
підприємствах. У 2020 році
витрати Групи у цій сфері
сягнули 106 млн доларів
США, що на 4% більше, ніж у
2019 році.

ЗМІСТ

Інвестиції у
безпеку

ДОДАТКИ

81

Навчання з
питань ОП і ПБ
GRI 403-5

ДОДАТКИ

5 Метінвест-Промсервіс – дочірнє підприємство Групи, одна з найбільших в Україні компаній, що
спеціалізується на ремонті та обслуговуванні гірничо-металургійного обладнання.
6 Криворізький ремонтно-механічний завод, Метінвест-Промсервіс, ММК імені Ілліча, Північний ГЗК.

МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

Микола Гончаренко, генеральний директор Криворізького ремонтномеханічного заводу

СПІВРОБІТНИКИ

«Ми впевнені, що відповідальне ставлення кожного
працівника до безпеки набагато ефективніше за будь-які
дисциплінарні покарання. Наше завдання – мотивувати
співробітників бути уважнішими на робочому місці,
берегти себе і колег».

БЕЗПЕКА

Навчання пройшли керівники
структурних підрозділів та
співробітники функції з охорони
праці, промислової безпеки та
екології Криворізького ремонтномеханічного заводу. В наших планах
– впровадження такого формату й на
інших підприємствах Групи Метінвест.

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

Метінвест також додатково підвищує
увагу менеджменту Групи й вищого
керівництва підприємств до питань
безпеки, використовуючи інструмент
заохочення – тригер з охорони праці.
Цей запроваджений механізм полягає
у тому, що показники ефективності
з ОП і ПБ підприємств прямо
впливають на розмір премії керівників.
Лінійні менеджери мають чіткі цілі,
які визначаються на рівні Групи та
підприємств. Цей процес забезпечує
прозорі підходи до постановки
цілей для проактивного управління
питаннями з охорони праці та безпеки.

Працівники Групи Метінвест
щодня виконують сотні складних
технологічних процесів, які вимагають
уваги та знань правил охорони
праці. Програма «Академія безпеки»
покликана розвивати вміння та
навчати фахівців комплексно
підходити до технологічних процесів
і ризиків, пов’язаних із виконанням
виробничих завдань.

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

82

Потягом звітного періоду Метінвест
реалізував пілотний проєкт практичного
відпрацювання навичок щодо
безпечного виконання робіт на висоті
для працівників підрядних організацій у
Маріуполі і Кривому Розі.

У 2020 році на чотирьох підприємствах6
Групи запущено мотиваційну
програму «Премія за безпечну працю»,
яка спрямована на покращення
індивідуальних показників з ОП і ПБ
та зміцнення культури безпеки серед
співробітників. У кожного працівника
є можливість отримати коефіцієнт
коригування щомісячної премії у
разі виявлення та попередження
небезпечних дій чи умов. У 2021 році ми
плануємо запустити цю програму й на
інших підприємствах Групи.

Навчання проходить на прикладах
реальних ситуацій, що сталися, або
потенційно можливих з урахуванням
специфіки технологічних процесів.
Студенти вивчають світовий досвід
управління ризиками та закріплюють
теорію на практиці – алгоритми
висотних і стропальних робіт
відпрацьовуються на спеціальному
навчальному полігоні.

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Для підприємств в Україні, ми розпочали
розробку електронних курсів на базі
державних нормативно-правових
актів з охорони праці. Метінвест
завершив роботу над першим курсом
на тему «Організація і виконання
газонебезпечних робіт» у 2020 році, і
перше його пілотне впровадження вже
реалізується у Метінвест-Промсервісі5.

ПРОПОЗИЦІЙ У СФЕРІ ОП І
ПБ ПОДАЛИ СПІВРОБІТНИКИ
МЕТІНВЕСТУ У 2020 РОЦІ

Криворізький ремонтно-механічний
завод став першим стартовим
майданчиком у межах реалізації нової
програми Групи Метінвест «Академія
безпеки». Вона складається із серії
лекцій, тренінгів та практичних
семінарів, що допомагають якісно
переглянути ставлення до питань
охорони праці та підвищити
кваліфікацію фахівців підприємств.

ПРО
МЕТІНВЕСТ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

У 2020 році на всіх підприємствах
Групи Метінвест проведено тренінг
із безпечної роботи на висоті за
програмою фахівців українського
журналу «Промислова безпека».
У навчанні взяли участь робітники,
спеціалісти, службовці, керівники
та внутрішні тренери.

4 000 +

Нова програма «Академія
безпеки»

ПРО ЗВІТ

Протягом 2020 року працівники
Групи відвідали загалом понад 37 000
навчальних сесій з охорони праці
та промислової безпеки. Тематика
занять містила вживання відповідних
профілактичних заходів зі скорочення
виробничого травматизму й професійних
захворювань, попередження
виникнення аварійних і позаштатних
ситуацій, надання першої домедичної
допомоги, розвиток лідерства у сфері
охорони праці, а також підвищення
кваліфікації посадових осіб, які
відповідають за безпечне ведення робіт.

GRI 403-4

МОТИВАЦІЯ СПІВРОБІТНИКІВ
Група Метінвест впроваджує ініціативи
для зміцнення культури безпеки на
своїх підприємствах і формування у
співробітників відчуття відповідальності
за власне життя і здоров’я, а також
безпеку колег. Ми заохочуємо
працівників брати участь у впровадженні
й реалізації заходів з охорони праці.
У Метінвесті діє система подачі
пропозицій, яка передбачає винагороду
за ідеї та рекомендації для підвищення
безпеки на підприємствах Групи.

ЗМІСТ

Важливою передумовою досягнення
нашої ключової цілі з нульового
травматизму та успішного виконання
завдань дорожньої карти у сфері ОП і
ПБ є постійне навчання та практичне
відпрацювання відповідних навичок
працівників.

БЕЗПЕКА

БЕЗПЕКА
СПІВРОБІТНИКИ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ
ДОДАТКИ

83

7 Коефіцієнт LTIFR обчислюється як кількість випадків виробничого травматизму на 1 000 000 відпрацьованих годин.
8 Коефіцієнт FFR обчислюється як кількість летальних випадків унаслідок травмування на виробництві на 1 000 000 відпрацьованих годин.

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

Для запобігання нещасних випадків
на виробництві Група Метінвест
посилила роль відповідних програм
та тренінгів, оновила дорожню
карту щодо управління критичними
ризиками, а також продовжила
активне впровадження програми з
безпеки робіт на висоті, безпечної
експлуатації будівель і споруд та
виконання газонебезпечних робіт.
Метінвест також дбає про безпеку
своїх працівників, забезпечуючи їх
сучасними сертифікованими засобами
індивідуального захисту (ЗІЗ). У 2020
році ми розпочали процес актуалізації
стратегії забезпечення ЗІЗ на
підприємствах Групи.

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Кількість випадків виробничого
травматизму скоротилася на 35%
– з 83 у 2019 році до 54 у 2020 році.
Позитивної динаміки щодо рівня
травматизму на підприємствах Групи
Метінвест вдалось досягти завдяки

У звітному періоді основними
причинами травмувань на
підприємствах Групи були взаємодія
з обертовими частинами та деталями
обладнання (30%), падіння під час
переміщення (24%), падіння з висоти
(10%) та падіння предметів (10%).

Метінвест провів ретельне
розслідування всіх інцидентів
і розробив низку заходів із
попередження таких випадків у
майбутньому. Ми запровадили
Програму приведення решіток до
проєктного стану та Систему організації
робіт відповідального спостерігача
для контролю за виконанням робіт
підвищеної небезпеки. Додатково на
Азовсталі внесено доповнення до
регламенту організації ремонтних робіт
щодо планування та підготовки, а також
проведено експертизу технічного стану
підйомників.

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

Метінвест здійснює моніторинг
рівня виробничого травматизму
згідно з міжнародними практиками,
вираховуючи коефіцієнт частоти
травматизму (LTIFR)7 та частоти
летальних випадків (FFR)8. У 2020 році
Група досягла найнижчих показників
LTIFR та FFR із моменту заснування –
0,520 і 0,044 відповідно.

Варто відзначити, що на Дніпровському
коксохімічному заводі, який увійшов до
складу Групи у квітні 2020 року, протягом
звітного періоду не було зареєстровано
жодного випадку травмування з
тимчасовою втратою працездатності.

Незважаючи на скорочення кількості
випадків травматизму, на жаль, у 2020
році на підприємствах Групи сталося
п’ять смертельних випадків: 3 – через
падіння з висоти, 1 – через взаємодію
із вантажопідйомними механізмами і
1 – через травми, заподіяні рухомими
частинами обладнання.

ПРО
МЕТІНВЕСТ

Щороку Метінвест реалізує
заходи, спрямовані на
зменшення кількості нещасних
випадків на підприємствах
Групи та гарантування безпеки
співробітників. Дотримуючись
нашого зобов’язання щодо
поваги та захисту прав
людини, ми підтримуємо
право кожного працівника
відмовитись від виконання
небезпечних робіт, які, на
його думку, можуть негативно
позначитися на його здоров’ї.

ретельному розслідуванню попередніх
інцидентів та впровадженню необхідних
коригувальних заходів для зниження
ризиків повторення нещасних випадків.

ПРО ЗВІТ

GRI 403-2; 403-9

ЗМІСТ

Запобігання
виробничому травматизму

Кількість нещасних випадків з
тимчасовою втратою працездатності
серед працівників Групи
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Коефіцієнт частоти
травматизму (LTIFR)
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Кількість летальних випадків серед
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Впровадження новітніх технологій контролю вмісту метану в
газорегуляторних пунктах

Виключення ймовірності вибуху або пожежі

Комплектація газорятувальної служби спеціалізованим
аварійно-рятувальним автомобілем

Скорочення термінів прибуття рятувальників у зону аварій

Перше впровадження апаратів на стислому повітрі
для аварійних бригад газорятувальників із можливістю
підключення до них постраждалих під час їхньої евакуації

Забезпечення газорятівника необхідним
атмосферним повітрям

Забезпечення новим передовим обладнанням оперативного
складу газорятівної станції для видалення завалів і перешкод

Допомога із прибиранням нагромадження металоконструкцій
для вилучення постраждалих та надання їм першої допомоги

Введення першого автоматичного дефібрилятора на додачу до
апарату ШВЛ «Медумат»

Здійснення серцевої реанімації одночасно зі штучною
вентиляцією легень

Впровадження оперативного цифрового радіозв’язку

Покращення взаємодії між членами аварійної бригади та
загального управління її діями

Оснащення костюмами хімзахисту аварійних бригад
газорятувальників

Захист співробітників під час виконання робіт зі зливання
аміаку та кислот, а також усунення розливів

СПІВРОБІТНИКИ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

двох годин після його настання, а
в разі травмування співробітника
– протягом доби. Будь-які випадки
умисного приховування інформації
щодо таких подій вважаються грубими
порушеннями трудової дисципліни.

БЕЗПЕКА
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ЗАХІД

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

GRI 403-2
Співробітники та підрядники зобов’язані
повідомляти про нещасні випадки
чи кризові ситуації керівництву та
відповідальним фахівцям з охорони
праці. На підприємствах Групи
продовжує функціонувати система
повідомлення керівників про інциденти,
що допомагає оперативно вживати
необхідних заходів для пом’якшення
чи усунення аварії або ризику і дає
змогу керівництву провести аналіз
першопричин та мінімізувати наслідки.
Генеральний директор отримує
сповіщення у разі нещасного випадку
з летальним наслідком протягом

2019

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

У 2021 році планується запровадження
оновленої системи реагування
на аварійні ситуації і на інших
підприємствах Групи Метінвест.

2018

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

З метою підвищення безпеки наших
працівників ми вдосконалюємо
систему екстреного реагування на
аварійні ситуації та надання допомоги
постраждалим на підприємствах Групи.
Вдосконалену систему вже запущено як
пілотний проєкт на ММК імені Ілліча та
містить такі заходи:
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Коефіцієнт частоти летальних
випадків (FFR)

ДОДАТКИ

84

БЕЗПЕКА

GRI 403-6; 403-10

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ
БЕЗПЕКА
СПІВРОБІТНИКИ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

9 Індекс здоров’я – це показник, що відображає абсолютну кількість працівників, які не страждали на професійні захворювання і не мали
тимчасової втрати працездатності протягом року, та представлений у відсотках від загальної кількості працівників підприємства.

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Усі види небезпечних робіт, а також типи
шкідливих речовин визначаються під
час проведення атестації робочого місця
спеціалізованими акредитованими
лабораторіями.

Група Метінвест продовжує
використовувати індекс здоров’я9,
що у 2020 році становив 37%, та
аналізувати кількість і причини
професійних захворювань у динаміці.
Ми продовжуємо взаємодіяти із
співробітниками на підприємствах
Групи, які часто і тривало хворіють,
відповідно до методичних рекомендацій,
що передбачають індивідуальну роботу
з кожним працівником. Впроваджені
заходи допомагають оперативно
реагувати на потенційні небезпеки
та створювати персональні програми
з охорони здоров’я для працівників,
які найбільше схильні до певних
захворювань.

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Найпоширенішими професійними
захворюваннями працівників Групи
Метінвест у 2020 році були вібраційна
хвороба (35% від усіх захворювань),
радикулопатія (31%) та хвороби легень
(24%). Окрім основних виробничих
процесів, до погіршення стану здоров’я
працівників можуть призводити
отруєння шкідливими речовинами
виробничого циклу, зокрема бензолом і
чадним газом.

GRI 403-3

ПРО
МЕТІНВЕСТ

Наприкінці 2020 року Група
Метінвест розробила нову
стратегію охорони здоров’я
працівників. Її основними
принципами є запровадження
ефективних критеріїв надання
медичних послуг та прозорих
індикаторів відстеження
прогресу їх виконання. Ми
провели оцінку ефективності
роботи медичних пунктів
підприємств, де значну увагу
приділили інфекційній безпеці
й санітарній гігієні.

У межах реалізації нової стратегії ми
провели атестацію робочих місць
і розробили заходи зі зниження
впливу шкідливих факторів
виробничого процесу, організували
серію поглиблених медичних та
профілактичних оглядів для виявлення
осіб із ризиком раптового погіршення
здоров’я, впровадили огляди перед
початком зміни для людей із серцевосудинною патологією на постійній
основі, змінили підхід до наповнення
виробничих аптечок та продовжили
навчання для працівників підприємств
з надання домедичної допомоги. Ми
ретельно стежимо за якістю проведення
цих оглядів за допомогою експертної
оцінки, аналізу кожного випадку
раптової смерті й погіршення стану
працівників за фактом інциденту та
аналізу отриманих скарг і пропозицій від
працівників.

ПРО ЗВІТ

GRI 403-3; 403-6
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2018

0,15

Для обмеження контактів ми перевели
їдальні в режим буфетів з упакованими
продуктами і бутельованою водою.
На підприємствах Групи створено
штаби оперативного реагування, які
проводять щоденний моніторинг
ситуації щодо поширення вірусу. Для
підвищення обізнаності персоналу
про COVID-19 та надання рекомендацій
щодо дій у разі відчуття симптомів ми
запустили спеціалізований відеоблог
#ДокторМетінвест.

БЕЗПЕКА
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72

0

0,16

0.16

ЗАХОДИ З ПРОТИДІЇ COVID-19
У зв’язку з пандемією COVID-19
на всіх підприємствах Групи ми
запровадили особливі заходи щодо
запобігання поширенню вірусу серед
співробітників, захисту їхнього здоров’я
та створення безпечних робочих
місць. У 2020 році Метінвест спрямував
приблизно 5 млн доларів США на
закупівлю спеціальних захисних
масок, респіраторів та рукавичок
для працівників, термометрів і
пірометрів для контролю температури,
дезінфекційних засобів для санітарної
обробки робочих приміщень та
автотранспорту, що доставляє
співробітників підприємств на
роботу і додому.

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

88

88

Коефцієнт захворюваності

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Загальна кількість випадків
професійних захворювань серед
працівників Групи Метінвест

ДОДАТКИ

86

БЕЗПЕКА

Завдяки впровадженим заходам із
підвищення безпеки підрядників та
ефективній взаємодії з ними щодо
питань з ОП і ПБ у 2020 році вдалося
зменшити кількість нещасних
випадків серед працівників підрядних

GRI 403-9

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Під час виконання робіт ми здійснюємо
подальший нагляд за виробничим
процесом та відповідністю нормативам.
Перед виконанням підрядниками будьяких небезпечних робіт проводиться
спільна зустріч для обговорення
заходів із попередження можливих

організацій. Проте, на жаль, було
зареєстровано чотири летальні
випадки, основною причиною
яких стало падіння з висоти. За
результатами розслідування
інцидентів ми запровадили низку
ініціатив та додаткових заходів
контролю для зниження ризику
падіння і травмування. Зокрема,
ми провели позачергові огляди
вантажопідіймальних кранів та
організували систему перевірки
технічного стану спецтехніки у
підрядних організацій, а також
запровадили механізм контролю
помилкових дій машиніста під час
роботи крана.

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК
ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ
БЕЗПЕКА
СПІВРОБІТНИКИ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

У 2020 році додатково розроблено
методику оцінки постачальників,
мета якої полягає у виявленні тих
підрядників, які за результатами
виконання попередніх робіт на
підприємствах Групи найбільше
приділяють увагу питанням охорони
праці та промислової безпеки. Під час
оцінки постачальників ми аналізуємо
документацію та статистику нещасних
випадків, результати аудитів та
інспекцій робочих місць підрядника,
обізнаність і кваліфікацію персоналу,
а також відповідність обладнання
підрядних організацій правилам
безпеки. За результатами аналізу
формується єдиний рейтинг компаній
та пропозиції щодо покращення стану
ОП і ПБ для окремих контрагентів.

ризиків. Для здійснення всіх процесів
із контролю за діяльністю підрядної
організації на підприємстві Групи
призначається окремий керівник та
спеціаліст із департаменту охорони
праці та промислової безпеки.
Ми регулярно проводимо аудити
безпеки та інструктажі з ОП і ПБ для
забезпечення дотримання правил з
охорони праці.

ПРО
МЕТІНВЕСТ

Безпека підрядних організацій,
які виконують роботи на
підприємствах Метінвесту,
для нас так само важлива, як і
безпека наших співробітників.
Ми очікуємо від підрядників
дотримання правил і процедур
безпеки на виробничих
майданчиках, які викладені
у Стандарті безпеки для
організацій-підрядників Групи.

Методика вже застосовується до оцінки
підрядних організацій, які виконують
небезпечні види робіт. На етапі тендера
і попередньої кваліфікації підрядник
має надати плани з управління
охороною праці, щоб підтвердити
спроможність забезпечити заходи
з контролю ризиків, пов’язаних
із виконанням робіт підвищеної
небезпеки.

ПРО ЗВІТ

GRI 403-7
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Кількість нещасних випадків з
тимчасовою втратою працездатності
серед підрядників
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Співробітники
МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

У цьому розділі:
Наш підхід та стратегія
Профіль персоналу
Оплата праці та мотивація працівників
Соціальне забезпечення
Навчання та розвиток персоналу
Внутрішні комунікації

ЗМІСТ
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ПРО ЗВІТ
СПІВРОБІТНИКИ

Близько 2 800 студентів завершили стажування на
підприємствах Групи, а 1 365 студентів взяли участь
у Стипендіальній програмі Метінвесту

БЕЗПЕКА
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

Близько 44 000 працівників пройшли навчання
за корпоративними програмами

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

Близько 3 млн доларів США спрямовано на
навчання та розвиток персоналу

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

У 2020 році Група Метінвест увійшла до п’ятірки
найкращих металургійних компаній світу за
результатами конкурсу Worldsteel Steelie Awards
2020 у категорії «Цифрові комунікації»

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Групу Метінвест визнано найпривабливішим
роботодавцем гірничо-металургійного комплексу
України за результатами дослідження Randstad
Employer Brand Research-2020

ПРО
МЕТІНВЕСТ

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПОДІЇ 2020 РОКУ

ДОДАТКИ
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ЗМІСТ

СПІВРОБІТНИКИ

Наш підхід та
стратегія

ПРО ЗВІТ

У 2020 році Метінвест забезпечив понад 69 000 робочих
місць у світі, залишаючись одним із найбільших роботодавців
України. Наша стратегія управління персоналом спрямована
на удосконалення системи трудових відносин, зміцнення
корпоративної культури, забезпечення гідного рівня оплати
праці та підвищення залученості персоналу. Група надає
рівні можливості своїм співробітникам для професійного й
особистого зростання та дбає про їхню безпеку та добробут.

ПРО
МЕТІНВЕСТ

GRI 103-2; 103-3

В українському дослідженні взяли участь майже 8 000
українців у віці від 18 до 65 років із різних регіонів країни.
Опитування пройшли як працевлаштовані люди, так і ті,
що шукають роботу. Респонденти оцінили 150 найбільших
роботодавців: 75 українських і 75 міжнародних компаній із
13 галузей економіки.

МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ
ДОДАТКИ
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1 Корпорація Randstad – світовий лідер у сфері HR-рішень із головним
офісом у Нідерландах.
2 Компанія ANCOR – стратегічний партнер Randstad, спеціалізується на
підборі персоналу, аутсорсингу і консалтингу.

СПІВРОБІТНИКИ

У 2020 році Метінвест також увійшов до переліку 50
найкращих роботодавців України за версією журналу
«Форбс Україна» (січень-лютий 2021 року) та до 25
найкращих роботодавців України за версією журналу
«Влада грошей» (березень 2021 року).

БЕЗПЕКА

Компанії аналізували за такими критеріями, як фінансова
платоспроможність, використання новітніх технологій,
добра репутація, гарантії зайнятості, можливості
кар’єрного зростання, соціальна відповідальність, цікава
робота, приємна робоча атмосфера, баланс між роботою
та особистим життям, конкурентна заробітна плата і
соціальний пакет.

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

Пріоритетними напрямами нашої
п’ятирічної стратегії управління
персоналом, що була затверджена в
2019 році, є підвищення привабливості
Метінвесту як роботодавця,
забезпечення Групи кваліфікованими
кадрами, підвищення ефективності
роботи персоналу, а також підвищення
якості внутрішніх HR-сервісів для
співробітників. За реалізацію стратегії
відповідає Дирекція зі сталого
розвитку та взаємодії з колективом.
Згідно зі стратегічним напрямом
розвитку, ми розробляємо показники
ефективності для менеджменту,
ключових функціональних менеджерів і
працівників Групи. Метінвест регулярно
оцінює результативність функцій за
визначеними показниками та контролює
реалізацію стратегії.

Метінвест визнано найпривабливішим роботодавцем
гірничо-металургійного комплексу в Україні за
результатами щорічного глобального дослідження
Randstad Employer Brand Research 2020, представленого
Randstad1 і ANCOR2.

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

У нашому підході до управління
персоналом ми застосовуємо
найкращі світові практики, зокрема
дотримуємось стандартів Міжнародного
товариства з управління людськими
ресурсами (Society for Human Resource
Management, SHRM).

Одним із наших основних завдань в
управлінні персоналом є залучення
досвідчених професіоналів на ринку
праці та талановитих випускників.
Для адаптації та розвитку нових
співробітників впроваджено відповідну
систему, яка допомагає їм інтегруватися
в колектив та швидко досягти високого
рівня ефективності. Протягом звітного
періоду Метінвест уніфікував стандарти
з адаптації персоналу, що спрямовані
на формування єдиних принципів
для інтеграції нових співробітників,
забезпечення безпечного й комфортного
перебування на підприємствах Групи та
надання можливостей для професійного
зростання.

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

НАЙКРАЩИЙ РОБОТОДАВЕЦЬ

Надалі ми плануємо продовжувати
переводити наші підприємства
на обслуговування до HR ЗЦО для
централізації функцій усіх підприємств
Метінвесту. Також триває робота з
підвищення якості сервісів: готується
запуск комплексного процесу
управління якістю та взаємодією з
працівниками. Планується змінити
систему оцінки отриманих послуг,
створити відповідні комітети з
оцінки надання послуг та розробити
онлайн-панелі з операційними
показниками HR ЗЦО.

можливість співробітнику в режимі
24/7 замовити послуги, відстежити
виконання робіт та оцінити їх; чатбот – цілодобовий інструмент
для інформування і проведення
опитування працівників; електронний
документообіг OpenText, який допомагає
автоматизувати процеси реєстрації
та погодження документів; та контактцентр, де відповідають на запити
працівників.

МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ
ДОДАТКИ
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У 2020 році в конкурсі взяли участь 24 сервісних
центри, які подали 50 заявок. Їх оцінювала експертна
рада, представлена лідерами ринку і фахівцями
консалтингових компаній.

СПІВРОБІТНИКИ

Це щорічна премія для професіоналів галузі серед
компаній у країнах СНД, що присуджується під егідою
MSB Events із 2012 року.

БЕЗПЕКА

Загальний центр обслуговування співробітників Групи
Метінвест став переможцем конкурсу «Найкращий ЗЦО»
в номінації «Відкриття року».

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

НАЙКРАЩИЙ ЗЦО

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Наступним кроком є створення
відділень Центрів кар’єри на кожному
з ключових підприємств Групи. Ми
також плануємо централізувати
функцію підбору персоналу – Центр
кар’єри Метінвесту стане єдиними
агентством з підбору персоналу,
центром експертизи та компетенцій
для розвитку регіональних ринків
праці й залучення найкращих
працівників.

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

3 Метінвест Бізнес Сервіс – центр спільного обслуговування (ЦСО), який виконує багато ключових корпоративних функцій Групи як для українських
підприємств, так і для швейцарської торгівельної компанії. Наразі Метінвест Бізнес Сервіс, зокрема, надає послуги з бухгалтерського обліку та оподаткування,
казначейства, управління персоналом, юридичних питань, підтримання продажів та перекладу.

ПРО
МЕТІНВЕСТ

Щоб підвищити рівень сервісу для
співробітників, провели діджиталізацію
процесів у HR ЗЦО, під час якої
створено додаткові цифрові сервіси:
портал самообслуговування, який дає

ПРО ЗВІТ

Регіональні Центри кар’єри
співпрацюють із навчальними
закладами, центрами зайнятості й
місцевими громадами та реалізують
інформаційні кампанії, спрямовані
на посилення репутації Метінвесту
як роботодавця.

ЗАГАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ
Для забезпечення ефективності
процесів управління персоналом з 2018
року в Метінвесті функціонує Загальний
центр обслуговування співробітників
(далі – HR ЗЦО) на рівні Метінвест
Бізнес Сервіс3. HR ЗЦО Метінвест –
перший в Україні центр, що виконує всі
функції з управління персоналом. Він
обслуговує близько 130 різних процесів,
зокрема організаційне планування,
кадрове адміністрування, навчання
персоналу, організацію процедури
оцінки, управління компенсаціями та
пільгами. Крім того, HR ЗЦО консультує
співробітників щодо різних кадрових
аспектів. Сьогодні послугами HR
ЗЦО користується понад 40 000
співробітників Групи Метінвест.

ЗМІСТ

ЦЕНТР КАР’ЄРИ МЕТІНВЕСТУ
У 2020 році Група продовжила
розвивати мережу Центрів кар’єри
Метінвест. Новий регіональний офіс
відкрився у Маріуполі в липні 2020
року. Поступово центри стають
єдиним вікном підбору персоналу
для підприємств Групи в Україні.
Звертаючись до Центру кар’єри,
кандидат може отримати інформацію
про всі вакансії Метінвесту у певному
місті, обрати цікаву для нього
пропозицію, пройти співбесіду
та оцінку, отримати направлення
на підприємство та згодом
працевлаштуватися.

Ми працевлаштовуємо людей згідно із
встановленими нормами законодавства,
що гарантують відсутність примусової
чи дитячої праці. Метінвест також
не допускає умов праці, які можна
розглядати як жорстокі або образливі.
Ми пильнуємо за дотриманням
усіх встановлених вимог трудового
законодавства кожної країни
присутності підприємств Групи.

якої співробітники можуть анонімно
повідомляти про неналежну
поведінку та порушення їхніх прав.
Усі зареєстровані звернення ретельно
розглядають. Якщо скаргу визнано
обґрунтованою, то вживають належних
заходів відповідно до рівня значущості
питання та повідомляють про
результати роботи.

Ми вважаємо, що нехтування правами
людини та ігнорування виявлених
порушень може неабияк впливати
як на окремих працівників, так і на
бізнес загалом. Тому в Метінвесті діє
Лінія довіри групи СКМ, за допомогою

Підходи до забезпечення захисту
прав людини поширюються на всі
підприємства Групи Метінвест. З 2019
року ми проводимо онлайн-курс для
співробітників для перевірки знань
Кодексу етики, який охоплює окремі

шляхом проведення консультацій
з усіма зацікавленими сторонами,
включно з професійними спілками.
Протягом звітного періоду не було
зафіксовано жодних колективних спорів,
а всі питання вирішувалися через
консультації та переговори.

Італійська федерація механіків металу.
Галузеві угоди і колективні договори
поширюються на всіх працівників
незалежно від їхнього членства у
профспілках. У 2020 році колективними
договорами було охоплено 100%
виробничого персоналу підприємств
Групи в Україні.

аспекти з дотримання прав людини.
У 2019-2020 роках навчання пройшли
близько 63% співробітників Групи.
З докладною інформацією про Кодекс
етики та Лінію довіри можна ознайомитися
у розділі Звіту «Ділова поведінка та
протидія корупції».

ЗМІСТ

СПІВРОБІТНИКИ

GRI 102-17; 410-1

GRI 412-1; 412-2; 412-3

ПРО ЗВІТ

ПРАВА ЛЮДИНИ
У своїй діяльності Група Метінвест
забезпечує захист трудових прав
та дотримання прав людини. Ми
створюємо робоче середовище, в якому
панує творчий підхід, співпраця і довіра.
Ми не допускаємо дискримінації за
расою, кольором шкіри, статтю, віком,
релігійною приналежністю, етнічним чи
національним походженням та іншими
ознаками. Наші основні засади захисту
й дотримання прав людини викладено в
Кодексі етики Групи Метінвест.

ПРО
МЕТІНВЕСТ
БЕЗПЕКА
СПІВРОБІТНИКИ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

На підприємствах Групи діє 30
первинних організацій профспілок.
Найчисленнішими є галузеві
профспілки, зокрема Профспілка
металургів і гірників України,
Профспілка працівників вугільної
промисловості України, Незалежна
профспілка гірників України,

Метінвест і його співробітники також є
членами галузевих організацій, зокрема
Федерації металургів України, Центру
економічного розвитку та Центру
сталевого будівництва, завдання яких
полягає у представленні виробничих
та економічних інтересів у наукових
спільнотах, пошуку нових технологій
та рішень для забезпечення якості та
максимальної безпеки продукції, що
випускає Група. Метінвест додатково
запровадив низку заходів для
забезпечення присутності наших
представників в обласних організаціях
роботодавців Донецької, Запорізької та
Дніпропетровської областей.

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

Група Метінвест підтримує принципи
вільної участі співробітників у різних
громадських та галузевих організаціях,
сприяє розвитку міцних відносин та
ефективної співпраці з різноманітними
галузевими профспілками. Наш
соціальний діалог ґрунтується на повазі
до людської особистості та спрямований
на забезпечення захисту прав людини
і соціальної справедливості. Метінвест
прагне до мирного врегулювання всіх
можливих конфліктів і трудових спорів

Взаємодія із професійними спілками,
роботодавцями й органами виконавчої
влади у межах соціального діалогу на
галузевому та регіональному рівнях
входить до сфери відповідальності
Дирекції зі сталого розвитку та взаємодії
з колективом. Робота з профспілками
на підприємствах Групи спрямована
на забезпечення виконання вимог
законодавства про працю, галузевих
угод і колективних договорів.

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

КОЛЕКТИВНІ ДОГОВОРИ ТА
ВЗАЄМОДІЯ З ПРОФСПІЛКАМИ
Відносини Групи Метінвест як
роботодавця зі своїми співробітниками
побудовані згідно із принципами
Міжнародної організації праці (МОП)
та нормами трудового права. Контроль
за дотриманням принципів МОП
здійснюється державними органами
та керівними органами галузевих
профспілок. Метінвест також самостійно
стежить за впровадженням цих
принципів та не допускає будь-яких
випадків їх порушення.

Ми також налагодили системну
співпрацю з ветеранськими,
молодіжними та громадськими
організаціями, об’єднаннями
роботодавців, що охоплюють
підприємства галузі та інших
роботодавців у регіонах
присутності Групи.

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

GRI 407-1; GRI 102-41

ДОДАТКИ

93

GRI 102-7; 102-8; 401-1

Загальна чисельність персоналу

66 241

66 565

2018

2019

ЗМІСТ

Профіль
персоналу

69 383

Розподіл персоналу за регіонами,
у 2020 році

Розподіл персоналу за категоріями,
у 2020 році

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

2% 1%
27%

БЕЗПЕКА

97%

Європа

Виробничий
персонал

Адміністративноуправлінський персонал

МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

Україна
США та інші

73%

СПІВРОБІТНИКИ

4 Попередні розрахунки коефіцієнту
плинності кадрів базувалися на
внутрішній методології, розробленої для
відображення звільнення за ініціативою
співробітника. Дані за 2018-2019 роки
перераховано відповідно до методології,
що базується на керівних принципах
наказу Міністерства юстиції України
(№286 від 28.09.2005).

2020

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

Метінвест проводить щомісячний
моніторинг відтоку персоналу на
підприємствах Групи. У 2020 році
нам вдалося знизити коефіцієнт
плинності кадрів до 4,5% порівняно
з 6,4% у 2019 році4. Цьому сприяли
реалізація програм утримання
та адаптації співробітників,
впровадження конкурентної
системи оплати праці й мотивації
персоналу, а також забезпечення
соціальними пільгами. Для
утримання співробітників ми
застосовуємо такі ключові
інструменти, як: регулярний
перегляд заробітних плат із
урахуванням ринкових тенденцій,
вільний доступ до навчання та

Протягом звітного періоду
Метінвест провів усі заплановані
заходи з управління кількістю
персоналу. Зменшення чисельності
персоналу відбувалося внаслідок
автоматизації та оптимізації
бізнес-процесів, а також
виведення з експлуатації старого
обладнання. Співробітників, які
були учасниками зазначених змін,
направлено на перепідготовку
та отримання відповідної
кваліфікації з метою подальшої
комплектації нових робочих місць
для реалізації інвестиційних
проєктів і розширення виробничих
потужностей Групи.

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Переважна кількість співробітників
працює в Україні. Виробничий
персонал складає майже три
чверті персоналу Групи, а
адміністративно-управлінські
позиції займають 27%
співробітників.

кар’єрного розвитку, надання
конкурентного соціального
пакету і медичного страхування,
зворотній зв’язок від керівництва,
можливість змінити робоче
місце у межах Групи, дотримання
високих стандартів соціальних
умов та гігієни на виробництві,
а також забезпечення безпеки
робочих місць.

ПРО
МЕТІНВЕСТ

У звітному періоді ми реалізували
низку заходів та інвестиційних
проєктів у межах технологічної
стратегії, що потребувало
розширення штату співробітників.
Ми працевлаштували 7 876
нових працівників, зокрема 592
випускника, для яких Метінвест
став першим роботодавцем.

ПРО ЗВІТ

Наприкінці 2020 року персонал підприємств
Групи Метінвест налічував 69 383 особи.

ДОДАТКИ
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СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Структура персоналу за статтю за напрямами бізнесу у 2020 році
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2019

50%

МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

16%

Менеджмент за віком

СПІВРОБІТНИКИ
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2018

Жінки

Наглядова Рада за віком

22%

17%

Логістичні
підприємства

БЕЗПЕКА

Персонал за віком

Ремонтні
підприємства

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

Розподіл у Наглядовій Раді за віком
виглядає таким чином: 30-50 років –
50% представників, старше 50 років
– 50% представників. Наглядову Раду
представляють 10% жінок та 90%
чоловіків.

32%

ПРО
МЕТІНВЕСТ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

Оскільки роботи в гірничометалургійній галузі потребують
значного фізичного навантаження,
традиційно кількість чоловіків
перевищує кількість жінок у цих
професіях. Проте завдяки автоматизації
виробничих процесів і впровадженню
новітніх технологій ми маємо можливість
долучати більше жінок до робіт, які
раніше вважалися суто чоловічими.
У 2020 році у складі нашого персоналу
було понад 31% жінок, а у складі
менеджменту – 25%.

32%

Менеджмент за статтю

Наглядова Рада за статтю

ПРО ЗВІТ

Ми регулярно проводимо відкриті
конкурси з призначень на керівні
посади середнього та вищого рівня.
Інформація про наявність вакантної
позиції доступна всім зацікавленим
особам незалежно від статі та віку.

Персонал за статтю

ЗМІСТ

СПІВРОБІТНИКИ

GRI 405-1
РІВНІ МОЖЛИВОСТІ
Метінвест прагне забезпечити рівні
можливості для всіх своїх працівників.
Представники різних національних
і громадянських груп, чоловіки й
жінки, які працюють на підприємствах
Групи, мають однаковий доступ до
соціальних заходів, програм навчання
і професійного розвитку, а також рівні
можливості для участі у процедурах
кадрових призначень.

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ
БЕЗПЕКА
СПІВРОБІТНИКИ

– впровадження навчальних програм
із підвищення обізнаності щодо
принципів Політики різноманітності.

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

– розроблення Політики
різноманітності, основними
принципами якої буде забезпечення
однакового рівня захисту всіх прав
співробітників без дискримінації
за будь-якою ознакою, відсутність
різниці з оплати праці між чоловіками
і жінками, що мають однакові професії
та посади, рівні можливості для
кар’єрного зростання, єдиний підхід
до підвищення винагороди у зв’язку
із виходом на роботу після тривалої
відсутності, інтеграція принципів
різноманітності в навчальні програми;

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

У 2020 році 680 жінок оформили
декретну відпустку по догляду за
дитиною, що складає 3% від загальної
чисельності жінок. Кількість працівників,
які повернулися з декретної відпустки,
мобілізації, строкової та контрактної
служби складає 1 356 осіб, з них 199 осіб
(15 %) отримали підвищення заробітної
плати після тривалої відсутності.

– розроблення і впровадження так
званого дашборду гендерної рівності,
метою якого є регулярний моніторинг
індикаторів гендерної рівності – частка
жінок у загальній структурі персоналу
та на керівних посадах різних рівнів,
середня заробітна плата жінок та
чоловіків залежно від рівня посади,
кількість призначень та підвищень
залежно від статі тощо;

ПРО
МЕТІНВЕСТ

Також підтверджено, що в частині
зростання заробітної плати відсутня
дискримінація за гендерною ознакою, а
підвищення винагороди співробітника
залежить від діапазону окладу
відповідної посади. Частка жінок серед
десяти найбільш високооплачуваних
співробітників Групи складає 20%.

– затвердження принципів гендерної
рівності в Політиці з винагороди,
а саме: визначення підходів до
перегляду окладу співробітникам,
які довго були відсутніми (тобто такі,
що повернулися після декретної
відпустки для догляду за дитиною або
були мобілізовані);

ПРО ЗВІТ

GRI 405-1; 405-2
У 2020 році ми проаналізували
дотримання гендерної рівності
та різноманіття персоналу в Групі
Метінвест. За отриманими результатами,
частка призначень серед чоловіків
становить 5%, а серед жінок – 7%.

За результатами вищезазначеного
дослідження Метінвест розробив
комплексний підхід до формування і
впровадження справедливої системи
гендерних відносин у Групі Метінвест.
Він включає низку заходів, які
плануються до реалізації у 2021 році

ЗМІСТ

Метінвест регулярно бере участь у
спеціалізованих ярмарках вакансій та
працевлаштовує осіб з інвалідністю. Для
поліпшення доступу до робочих місць
ми створюємо сприятливе середовище,
зокрема: встановлюємо індивідуальні
умови працевлаштування та визначаємо
відповідний робочий графік і характер
обов’язків. У 2020 році працевлаштовано
215 осіб з інвалідністю. На кінець звітного
періоду загальна чисельність таких
працівників становила 1 961 осіб, що на
5% вище за показник 2019 року.

ДОДАТКИ
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Співвідношення середньомісячної
заробітної плати на українських
підприємствах Групи до
середньомісячної заробітної плати
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МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

0

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

Порівняння середньомісячної
зарплати на українських
підприємствах Групи із
середньомісячною зарплатою для
галузі в Україні5, долари США

Для ефективного управління
проєктами на Метінвест-Інжиніринг
і Метінвест Діджитал впроваджені
системи проєктної мотивації,
основною метою яких є виконання
планових строків і бюджетів за
пріоритетними напрямами діяльності.

Галузь

5 Дані про середньомісячну заробітну плату для галузі в Україні отримані з http://www.ukrstat.gov.ua/
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На чотирьох підприємствах Групи
також розроблений і реалізований
пілотний проєкт для робітників
– «Премія за безпечну працю»,
що спрямований на запобігання
нещасним випадкам.

1 129

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Крім основної заробітної плати
співробітники отримують преміальні
виплати залежно від особистої
ефективності згідно із затвердженими
системами преміювання.

1200

720

У 2020 році основний фокус з
утримання гідного рівня оплати
праці був зосереджений на
управлінні винагородою через
особисту ефективність. Також
працівники можуть отримувати
додаткову винагороду шляхом
підвищення кваліфікації і
виконання додаткових обов’язків.
Крім того, на підприємствах
Групи використовуються такі
види мотивації, як доплата за
бригадирство, наставництво,
розширення зони обслуговування,
другу професію, професійну
майстерність, а також преміювання за
раціоналізаторські ідеї.
У 2020 році в окремих структурних
підрозділах металургійних і
гірничодобувних підприємств Групи
для певних категорій робітників були
запроваджені оновлені підходи до
додаткової мотивації, що спрямовані
на підвищення якості продукції та
збільшення обсягу виробництва.

965

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Ми підвищуємо вмотивованість
співробітників завдяки матеріальному
й нематеріальному заохоченню з метою
подальшого покращення виробничих
і економічних результатів діяльності
Метінвесту.

984

Порівняння середньої заробітної
плати чоловіків і жінок в 2020 році,
долари США

ПРО
МЕТІНВЕСТ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

Підхід до формування винагороди в
Метінвесті забезпечує конкурентний
рівень доходу персоналу в порівнянні
з ринком праці. Середньомісячна
заробітна плата на українських
підприємствах Групи у 2020 році
на 41% перевищувала аналогічний
галузевий показник в Україні. У 2020
році, незважаючи на безпрецедентну
невизначеність, спричинену
пандемією COVID-19, ми не змінювали
рівень заробітної плати на своїх
підприємствах. Водночас, з огляду на
девальвацію гривні, середньомісячна
заробітна плата у Групі зменшилася на
2% у річному обчисленні та становила
965 доларів США.

Середньомісячна заробітна плата,
долари США

ПРО ЗВІТ

Метінвест забезпечує економічно
обґрунтований рівень винагороди
співробітників. Наша мета –
забезпечити матеріальний добробут
і високий рівень життя працівників
підприємств Групи та гарантувати їм
гідні умови праці.

GRI 202-1
ЗМІСТ

СПІВРОБІТНИКИ

Оплата праці
та мотивація
працівників

GRI 404-3

ПРО ЗВІТ
ПРО
МЕТІНВЕСТ
СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

У 2020 році внаслідок перевиконання
плану щодо операційних поліпшень
виплачено додаткову премію за рік
робітникам і керівникам виробничих
підрозділів, які внесли вагомий вклад у
результати роботи Групи.

ЗМІСТ

Кожен співробітник, який пропрацював
на підприємствах Групи не менше
трьох місяців, проходить щорічну
оцінку результатів роботи й огляд
кар’єрного розвитку: спочатку у формі
самооцінювання, після чого результати
виконання цілей обговорюються
з безпосереднім керівником для
отримання зворотного зв’язку,
визначення напрямів вдосконалення
та індивідуального плану розвитку на
наступний період. Співробітник отримує
оцінку від свого керівника, яку може
оскаржити, звернувшись до Комітету з
оцінки персоналу на рівні менеджменту,
що забезпечує справедливе визнання
роботи працівників Групи Метінвест. У
звітному періоді щорічне оцінювання
пройшло 100% співробітників.

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ
ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ
БЕЗПЕКА
СПІВРОБІТНИКИ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

ДОДАТКИ
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GRI 401-2; 404-2

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ
БЕЗПЕКА
СПІВРОБІТНИКИ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

У Групі Метінвест також діє традиційна
програма «Територія дитинства», яка
передбачає вручення шкільних наборів
дітям співробітників шкільного віку
напередодні нового навчального року,
а також подарунків дітям до 14 років
напередодні Різдвяних та новорічних
свят. У 2020 році формат новорічних
привітань розширився.

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

З огляду на те, що умови праці є
важливим питанням для персоналу,
реалізація програми «Робочий побут»
залишалася пріоритетом для Групи
Метінвест і в 2020 році. Програма
спрямована на поліпшення умов праці й
передбачає модернізацію роздягалень,
вбиралень, кімнат для переговорів,
місць загального користування тощо.
Загалом у 2020 році реалізовано 235
соціальних проєктів для співробітників,
з яких 178 перехідних і 57 нових.
Витрати на покращення робочого побуту
становили близько 7 млн доларів США.

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

На кінець 2020 року соціальним
пакетом «Мій вибір» скористалося
близько 60 000 співробітників на 12
підприємствах Групи6. Ми уніфікували
набір опцій у межах Групи, що дало
можливість поширити деякі унікальні
соціальні послуги на інші підприємства,
на яких раніше вони були недоступні.
Сьогодні перелік опцій соціального
пакету є єдиним для підприємств Групи
в Україні та загальнодоступним для
співробітників всіх категорій незалежно
від форми зайнятості.

Окрім традиційного набору шоколадних
цукерок кожна дитина також отримала
іграшку або техніку, що відповідає її
віку. Крім того, для дітей організували
урочисті заходи з нагоди Дня захисту
дітей та інші розважально-пізнавальні
активності з урахуванням карантинних
протоколів профілактики захворювання
на COVID-19.

ПРО
МЕТІНВЕСТ

Центри кар’єри Метінвесту в
Маріуполі, Запоріжжі та Кривому Розі
співпрацюють із центрами зайнятості та
міською владою для надання допомоги
із працевлаштування в інші компанії для
співробітників, які звільняються. Для
працівників, які перейшли на роботу
до організації-аутсорсера, протягом
календарного року зберігаються

Група дотримується персоналізованого
підходу до надання співробітникам пільг
та інших заохочень. Індивідуальний
соціальний пакет «Мій вибір», який
було запроваджено в 2014 році, дає
працівникам можливість самостійно
обирати соціальні послуги для себе
і своєї сім’ї серед 40 різних опцій.
Основною метою цього інструменту є
максимальне задоволення особистих
потреб працівників.

До складу пакету «Мій вибір», зокрема
входять такі найбільш затребувані
послуги, як: медичне страхування,
поповнення мобільного телефону,
пільговий проїзд у транспорті,
корпоративні дисконтні програми,
путівки на бази відпочинку і туристичні
поїздки, додаткові оплачувані відпустки,
різноманітні програми навчання для
співробітників та їхніх дітей, заняття
спортом, сімейне відвідування
розважальних закладів та інше.

ПРО ЗВІТ

Метінвест щороку покращує соціальне
забезпечення і створює комфортні та
безпечні умови праці для співробітників.
З метою підтримання працівників у
складних життєвих ситуаціях у нас
передбачені спеціальні програми
матеріальної допомоги. У разі
виникнення таких обставин працівники
можуть звернутися до генерального
директора підприємства та голови
профспілкового комітету для отримання
грошової компенсації.

гарантії щодо працевлаштування, рівня
оплати праці та соціального пакету.
Крім того, вони мають можливість брати
участь у різних соціальних заходах, які
проводять підприємства Групи. Для
працівників, які виходять на пенсію,
у Метінвесті передбачена виплата
вихідної допомоги у розмірі від однієї
до трьох середньомісячних заробітних
плат, залежно від стажу роботи на
підприємствах Групи.

ЗМІСТ

СПІВРОБІТНИКИ

Соціальне
забезпечення

ДОДАТКИ
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6 Авдіївський коксохімічний завод, Азовсталь, Запоріжвогнетрив, Запоріжкокс, Інгулецький ГЗК,
Криворізький ремонтно-механічний завод, Маріупольський ремонтно-механічний завод,
Метінвест Діджитал, Метінвест-Промсервіс, ММК імені Ілліча, Північний ГЗК, Центральний ГЗК.

METINVEST STEEL
GAMES 2020

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Євген Шаруда, сталевар конвертерного цеху ММК імені
Ілліча, капітан команди з мініфутболу

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

Для забезпечення необхідного
рівня безпеки працівників ми вжили
необхідних заходів із запобігання
поширенню СOVID-19. Наша стратегія
полягала у зменшенні кількості
соціальних контактів, де це можливо,
зокрема за рахунок переведення
адміністративного персоналу
на дистанційний режим роботи,
скасування публічних заходів та
відряджень. Ми посилили санітарне
прибирання адміністративних
об’єктів, почали використовувати

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

«Наша перемога стала можливою тільки
завдяки злагодженій командній грі. Ми вже
давно граємо цим складом, разом працюємо
і тренуємося».

У зв’язку з пандемією та враховуючи
встановлені карантинні обмеження,
Метінвест відмовився від проведення
оздоровчого сезону в 2020 році. Такі
дії були спрямовані на попередження
додаткових випадків інфікування
COVID-19 через неможливість
забезпечення соціального
дистанціювання та гарантії безпеки
співробітників і членів їхніх сімей під час
перебування на оздоровчих об’єктах.
Натомість Група запропонувала інші
соціальні пільги.

ПРО
МЕТІНВЕСТ

Усі змагання проводилися з дотриманням карантинних протоколів.

Метінвест надає співробітникам
можливість медичного страхування
з доступом до широкого спектру
медичних послуг. У 2020 році ми
передбачили компенсацію витрат
на діагностику і лікування COVID-19
та безкоштовну вакцинацію від
сезонного грипу.

ультрафіолетові лампи, запровадили
регулярні перевірки температури тіла
працівників на наших підприємствах і
забезпечили їх необхідними засобами
індивідуального захисту.

ПРО ЗВІТ

Зважаючи на складну епідемічну ситуацію, був розроблений
спеціальний регламент проведення олімпіади: вирішили не
збирати всі команди учасників в одному місці, а провести окремі
регіональні змагання, що дало можливість збільшити кількість
учасників. Команди підприємств розподілили за територіальними
секторами, а змагання пройшли відразу з дев’яти видів спорту:
мініфутболу, баскетболу, волейболу, армреслінгу, гирьового спорту,
легкої атлетики (естафета 4х400 метрів), настільного тенісу, шах
(рапід) та дартсу.

ТУРБОТА ПРО ЗДОРОВ’Я
Здоров’я і життя співробітників є
найбільшою цінністю для Групи
Метінвест. З огляду на події, спричинені
пандемією COVID-19, ми приділили ще
більше уваги зміцненню та профілактиці
здоров’я персоналу, як одному з
пріоритетних напрямів нашої соціальної
політики.

ЗМІСТ

Для популяризації спорту і здорового способу життя щороку
Метінвест проводить загальнокорпоративну олімпіаду Metinvest
Steel Games. У 2020 році змагання пройшли в Кривому Розі,
Маріуполі, Запоріжжі та Києві. В олімпіаді взяли участь 595
спортсменів із 20 підприємств Групи та асоційованих компаній.

БЕЗПЕКА
СПІВРОБІТНИКИ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020
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108 742

111 197

2019

2020
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СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

2018

2019

2020

2018

GRI 404-1

ПРАЦІВНИКІВ
ПРОЙШЛИ НАВЧАННЯ
ЗА КОРПОРАТИВНИМИ
ПРОГРАМАМИ

33%

ДОДАТКИ

7	Цифри відображають сукупну кількість навчальних занять, які відвідали
працівники протягом звітного періоду.

МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

ПРАЦІВНИКІВ ОХОПЛЕНО
ЕЛЕКТРОННИМ НАВЧАННЯМ

У 2020 році Метінвест оновив стратегію
навчання та розвитку персоналу,
яка передбачає її максимальну
синхронізацію із системами щорічної
оцінки та кар’єрного зростання,

СПІВРОБІТНИКИ

НАВЧАННЯ НА РІК ПРИПАДАЄ
В СЕРЕДНЬОМУ НА ОДНОГО
ПРАЦІВНИКА

зосередження на розвитку і посиленні
регулярної оцінки персоналу,
розмежування підходів та інструментів
з урахуванням завдань навчання –
підвищення кваліфікації в поточній
ролі («Бути ефективним сьогодні») або
розвиток для майбутньої ролі («Бути
ефективним завтра»), оновлення
підходів системи кар’єрного зростання.

БЕЗПЕКА

78 годин

Для менеджерів середньої ланки в
Групі передбачена програма розвитку
ключових компетенцій. Ми створили
12 технічних академій для керівників
виробничих цехів, які охоплюють
важливі інженерні й бізнес-дисципліни
і допомагають усунути прогалини у
навичках та ознайомитися з новими
технологіями.

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

43 899

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ
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Навчальні програми Корпоративного
університету спрямовані на підвищення
показників ефективності персоналу
та містять програми з адаптації
нових працівників, менеджерське
й професійне навчання, отримання
необхідних навичок та розвиток
лідерських здібностей. Корпоративний
університет регулярно співпрацює
з навчальними закладами щодо
ефективності освітніх матеріалів і методів
забезпечення бажаних результатів.

Загальна кількість навчальних сесій7

ПРО
МЕТІНВЕСТ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

Для підтримання системи навчання та
розвитку в Метінвесті функціонують
Корпоративний університет та навчальні
центри на підприємствах. Велика
кількість обов’язкових і факультативних
навчальних програм розроблена
відповідно до потреб конкретних
функцій і різних рівнів та орієнтована
на розвиток професійних навичок та
особистих якостей працівників.

У 2020 році Корпоративний університет
перейшов від очних тренінгів до
дистанційного формату вебінарів.
Додатковим інструментом для переходу
персоналу до нового способу навчання
стала організація онлайн-тренінгів із
питань охорони праці, Кодексу етики й
кібербезпеки.

Інвестиції в навчання персоналу,
млн доларів США

ПРО ЗВІТ

Ми надаємо розширений спектр
можливостей навчання й розвитку
для забезпечення професійного та
кар’єрного зростання всіх співробітників.
У 2020 році Група спрямувала близько
3 млн доларів США у розвиток персоналу
з метою розширення програм із
підвищення рівня знань та навичок
працівників відповідно до сучасних
вимог ринку праці. Зменшення обсягу
інвестицій у навчання порівняно
з 2019 роком зумовлено скасуванням
проведення запланованих зовнішніх
програм для менеджменту через
пандемію COVID-19. З урахуванням того,
що ця частка аудиторії становить менше
10% чисельності персоналу, її вплив
незначно позначився на загальних
показниках із навчання.

Ми також запровадили інструменти
електронного навчання до наших
програм, зокрема онлайн-платформу
Eduson, яка пропонує низку навчальних
курсів. Сайт Корпоративного
університету слугує входом до бази
даних Wiki-Master, що містить корисні
статті та матеріали, підготовлені
досвідченими спеціалістами та
профільними експертами Метінвесту.

ЗМІСТ

СПІВРОБІТНИКИ

Навчання та
розвиток персоналу

У конкурсі змагались 83 учасники, 58 з
яких – за професійними компетенціями
Метінвесту. За результатами
змагань визначено 25 призерів, із
них п’ять – молоді співробітники
підприємств Групи.
Також близько 3 тисяч школярів взяли
участь у профорієнтаційних вебінарах
за програмою «Карта професій».

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ
БЕЗПЕКА
СПІВРОБІТНИКИ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ
ДОДАТКИ
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8 WorldSkills Ukraine є частиною міжнародного конкурсу WorldSkills International, який проводиться у 74
країнах світу.

Для безпеки учасників змагання
з кожної компетенції проходили
протягом одного дня.

Юрій Рагуцький, студент
Українського політехнічного
коледжу, Кривий Ріг

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Ми впровадили цифрові технології
навчання за робітничими
спеціальностями для підвищення якості
освіти та можливості здобути знання
у будь-який час, у будь-якому місці
та з будь-якого пристрою. Метінвест
реалізує пілотне впровадження онлайннапряму на тему «Читання креслень»,
спрямованого на покращення навичок
читання технічної документації у
співробітників ремонтних служб. Ми
також реалізували пілотний проєкт
з оновлення системи періодичного
тестування персоналу. Такі зміни
дають можливість підвищити якість
та репрезентативність оцінки з
урахуванням вимог кожного окремого
робочого місця і поточних пріоритетів
підприємств, налаштувати процес
формування потреби і заповнювати
прогалини у знаннях. Під час
пілотного етапу, що проходив на базі
Криворізького ремонтно-механічного
заводу, розроблено типовий регламент
оновленої системи для масштабування
модернізованого підходу на інші
підприємства в 2021 році.

Конкурс проходив у Запоріжжі та
Маріуполі в два етапи – відбірковий
у 2019 році та фінальний у 2020
році. Журі оцінило майстерність
конкурсантів в обслуговуванні
залізничного транспорту,
зварювальних, електромонтажних,
слюсарних і токарних роботах, а також
укладанні цегли.

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА
ПРАЦІВНИКІВ
Метінвест реалізував етапи дорожньої
карти щодо розвитку тренажерної
бази для відпрацювання практичних
навичок та їхньої адаптації до навчання
на робочому місці у межах стратегії
підвищення якості підготовки в
навчальних центрах підприємств. Було
впроваджено низку тренажерних
баз: на Азовсталі – для машиніста
тепловоза, газівника доменної печі,
на Північному ГЗК – для машиніста
екскаватора, водія БілАЗа, на ММК
імені Ілліча – для газівника доменної

Усі тренажери дають можливість
моделювати різноманітні
виробничі ситуації для безпечного
відпрацьовування всіх навичок,
необхідних для забезпечення
безаварійної роботи. Навчання на
тренажерах можуть проходити не тільки
співробітники наших підприємств, які
отримують професію чи підвищують
кваліфікацію, а й студенти-практиканти.

«WorldSkills Ukraine – це
гарна можливість для
самореалізації, розуміння,
що ти можеш. Чудова
перспектива для учасників
– працевлаштування на
підприємствах Метінвесту,
щоб працювати в гарних
умовах і вдосконалювати
знання».

ПРО
МЕТІНВЕСТ

У форматі вебінарів також проводяться
спеціалізовані тренінги з розвитку
лідерських якостей керівників і
менеджерів кадрового резерву
«Майстерність комунікацій»,
«Нестандартне мислення»,
«Недирективний вплив».

печі, та на Центральному ГЗК – для
електромонтера. Крім того, затверджено
проєкт закупівлі та впровадження нових
тренажерів-симуляторів для трьох
професій протягом 2021 року.

Група Метінвест п’ятий рік поспіль
виступає генеральним партнером
конкурсу робочих професій WorldSkills
Ukraine8 серед студентів професійних
технічних навчальних закладів та
молодих робітників. У 2020 році в
умовах адаптивного карантину конкурс
проводився у змішаному форматі
– були організовані індивідуальні
офлайн-змагання та онлайн-трансляції
в соціальних мережах.

ПРО ЗВІТ

Для керівників середньої та нижчої
ланок у дистанційному форматі
запустили програму «Практики
регулярного менеджменту», яка
містить такі модулі, як постановка
завдань, надання зворотного зв’язку,
делегування, проведення нарад,
лінійний обхід.

WorldSkills Ukraine 2020

ЗМІСТ

РОЗВИТОК НАВИЧОК УПРАВЛІННЯ
Модернізація виробництва,
впровадження інноваційних технологій
і нових підходів вимагають високого
рівня знань та компетенцій управління.
У зв’язку з цим безперервне навчання
є одним із наших ключових напрямів
у сфері розвитку персоналу. Ми
запровадили понад 20 менеджерських
програм, спрямованих на розвиток
лідерських компетенцій та інших
корисних навичок. У межах навчання
проводяться інтерактивні заняття, під
час яких учасники в реальних ситуаціях
практикуються ухвалювати ефективні
рішення, для цього в Групі працює
спеціальна команда внутрішніх тренерів.
У 2020 році близько 6 000 співробітників
пройшли навчання за менеджерськими
програмами.

ІНВЕСТИЦІЇ В МАЙБУТНІ ПОКОЛІННЯ
Для залучення найбільш талановитих
молодих кадрів у Метінвест ми
традиційно проводимо активну роботу з
молодими спеціалістами та студентами.
Наша стратегія управління персоналом
націлена на створення іміджу
найкращого роботодавця.

Також Метінвест продовжив
впровадження комбінованого
дуального навчання студентів – на
аудиторних заняттях та підприємстві.
У такому форматі навчаються студенти
вишів та професійних технічних училищ
Маріуполя, Кривого Рогу та Запоріжжя.
За новим форматом освіту здобувають
250 студентів.
З метою виявлення та залучення
найкращих студентів вищих
навчальних закладів та коледжів у
регіонах присутності ми проводимо
студентські кейс-чемпіонати з
вирішення виробничих завдань.

У 2020 році програмою охоплено
11 підприємств9, 29 навчальних закладів,
560 учасників. Студенти розробили
понад 100 проєктів із таких напрямів:
виробництво, технологія та якість,
інжиніринг, автоматизація, охорона
праці та екологія, транспорт і логістика,
IT, безперервне вдосконалення, фінанси
та економіка, промислове будівництво,
управління персоналом. Найкращі
команди пройшли до фіналу та
отримали запрошення пройти практику,
стажування або працевлаштуватись на
підприємствах Групи.

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ
БЕЗПЕКА
СПІВРОБІТНИКИ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

9 Авдіївський коксохімічний завод, Азовсталь,
Запоріжвогнетрив, Запоріжкокс, Інгулецький ГЗК,
Криворізький ремонтно-механічний завод,
Маріупольський ремонтно-механічний завод,
Метінвест-Промсервіс, ММК імені Ілліча,
Північний ГЗК, Центральний ГЗК.
10 Криворізький національний університет,
Технологічний інститут Державного
університету економіки та технологій,
Національний університет «Запорізька
політехніка», Запорізький національний
університет і Приазовський державний
технічний університет.

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

Група підтримує практику розроблення
професійних та освітніх стандартів
із метою модернізації системи
підготовки за робітничими професіями
на підприємствах і в навчальних
закладах. Профстандарти дають змогу
приводити державні кваліфікаційні
та освітні стандарти у відповідність
до сучасних вимог виробництва. У
2020 році за ініціативи Метінвесту
було затверджено 53 професійні
стандарти на рівні Міністерства
розвитку економіки, торгівлі і сільського
господарства України.

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Метінвест продовжив реалізацію
Стипендіальної програми для
найкращих студентів, які навчаються
за профільними спеціальностями
(металургія, гірнича справа, геологія,
енергетика, машинобудування,
інформатика та інші) у п’яти університетах
Кривого Рогу, Маріуполя та Запоріжжя10.
У 2020 році 1 365 студентів отримали
стипендії від Метінвесту.

ПРО
МЕТІНВЕСТ

Метінвест щороку надає студентам
вишів, коледжів та училищ місця для
проходження практики та стажувань із
метою подальшого працевлаштування
найкращих випускників.

У 2020 році ми співпрацювали з
55 навчальними закладами вищої
та професійно-технічної освіти. На
підприємствах Групи Метінвест
пройшли практику близько
2 800 студентів, 305 з них були
працевлаштовані.

ПРО ЗВІТ

Програма «Молоді лідери Метінвесту»
надає унікальну можливість
працівникам віком до 30 років
працювати в крос-функціональних
командах, отримувати професійні
рекомендації від менеджменту та
розробляти рішення для вдосконалення
виробничих процесів. В останньому
сезоні програми взяли участь 320
молодих працівників, близько 80 з них
отримали підвищення, а 40 проєктів
було затверджено до реалізації.

У 2020 році вперше було розроблено
індивідуальні програми розвитку для 126
співробітників, які містять певний набір
навчальних заходів на цільові та поточні
позиції з урахуванням необхідних
компетенцій.

ЗМІСТ

СПІВРОБІТНИКИ

РОЗВИТОК МОЛОДИХ ТАЛАНТІВ
Перспективні, кваліфіковані та активні
молоді спеціалісти впливають на
майбутнє сталого розвитку бізнесу.
Метінвест продовжив інвестування
у програми навчання та розвитку
молодих талантів для підвищення
їхньої мотивації та створення цікавого
робочого середовища.
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Метінвест Політехніка

Олександр Поважний, Ректор Технічного університету
Метінвест Політехніка

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК
КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Перші слухачі – співробітники
Метінвесту, які вже підвищують свій
рівень знань у цих галузях. А перший

Метінвест Політехніка підписав
меморандуми із провідними
виробниками технологій і обладнання,
а саме – міжнародними корпораціями
Siemens, Schneider Electric, Honeywell
Ukraine та Festo, про створення та
оснащення сучасної лабораторної
бази університету. IT-інфраструктуру
університету забезпечує компанія
Microsoft.

ПРО
МЕТІНВЕСТ

Університет вже отримав ліцензії
Міністерства освіти і науки України
на проведення курсів підвищення
кваліфікації за спеціальностями
«Металургія», «Металознавство»,
«Комп’ютерні науки», «Економіка»,
«Охорона праці» та «Гірнича справа».

Навчальні програми університету
розробляються з урахуванням сучасних
вимог бізнесу і найкращих світових
практик. Над ними працюють 11
докторів і 22 кандидати наук. У розробці
програм бере участь Європейське
співтовариство з охорони праці
(European Society of Occupational
Safety&Health, ESOSH).

«Навчальні програми Метінвест Політехніки
будуть орієнтовані на конкретні запити
українського бізнесу. Ми залучаємо до
вишу найкращих українських і зарубіжних
лекторів, а також найсучасніші цифрові
технології. Використання дуальної освіти
дасть змогу студентам отримувати
практичні знання, а підприємствам –
адаптованих і висококласних фахівців».

ПРО ЗВІТ

Метінвест Політехніка відкритий
для всіх молодих людей, які хочуть
здобути інженерно-технічні
професії, затребувані в українській
промисловості, а також для
співробітників Метінвесту, які прагнуть
підвищити свою кваліфікацію.

набір з 200 студентів бакалаврату
планується у 2022 році.

ЗМІСТ

У 2020 році Метінвест заснував перший
недержавний гірничо-металургійний
університет Метінвест Політехніка. Це
повноцінний вищий навчальний заклад
із викладацьким складом і сучасними
освітніми програмами та технологіями.

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ
БЕЗПЕКА
СПІВРОБІТНИКИ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020
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ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ
БЕЗПЕКА
СПІВРОБІТНИКИ

Також ми продовжили масштабування
корпоративної системи відеотрансляції
«Метінвест TV» з підключенням нових
підприємств до каналу і встановленням
додаткових відеомоніторів у підрозділах,
що дало можливість збільшити
добове охоплення з 7 000 до 11 000
співробітників.

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

У 2020 році всі українські підприємства
Групи були підключені до єдиного
внутрішнього порталу Метінвесту.
Водночас у співробітників з’явився
доступ до контенту порталу з мобільного
додатку My Metinvest. Середньодобова
відвідуваність внутрішнього порталу
становила понад 12 000 користувачів.

У зв’язку з карантинними обмеженнями,
у 2020 році ми проводили корпоративні
заходи у режимі онлайн із
використанням внутрішньої соціальної
мережі Yammer. Таким чином ми
організували День народження
Метінвесту, провели Тиждень етики та
комплаєнсу для популяризації основних
принципів корпоративної культури,
організували інтернет-марафон «Поки
всі вдома» для забезпечення комфортної
та ефективної роботи співробітників у
віддаленому режимі.

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Для мінімізації поширення COVID-19
серед співробітників організовано
регулярне інформування про
запобіжні заходи щодо дотримання
правил безпеки під час пандемії
через інші корпоративні канали
комунікацій, зокрема: публікації в
корпоративних газетах та плакати на
інформаційних стендах підприємств,
а також відеоролики на моніторах
«Метінвест TV».

Опитування співробітників є додатковим
інструментом отримання зворотного
зв’язку, що дає їм можливість відкрито
висловити думку про ключові процеси
в Групі й допомагає задовольняти їхні
очікування. У 2020 році запущенио сервіс
«Зворотний зв’язок» на внутрішньому
порталі і в мобільному додатку
My Metinvest. Ми також розробили
онлайн-дашборд з аналітикою щодо
звернень працівників Метінвесту
електронними каналами зв’язку на
Азовсталі, ММК імені Ілліча, Північному
ГЗК та Метінвест-Промсервісі. У 2021
році планується масштабування
системи аналітики на всі українські
підприємства Групи.

ПРО
МЕТІНВЕСТ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

У 2020 році Метінвест створив новий
канал комунікацій – електронний
дайджест корпоративних новин
«Територія здоров’я» для регулярного
інформування співробітників про
поточну ситуацію з поширенням
COVID-19, реалізовані протиепідемічні

заходи та рекомендації медиків
щодо профілактики захворювання
і правильних дій у разі інфікування.
Протягом року випущено 45 таких
дайджестів.

ПРО ЗВІТ

Система внутрішніх комунікацій
Групи Метінвест формує єдиний
інформаційний простір для
співробітників у різних регіонах та
забезпечує ефективний діалог з ними.
У зв’язку з карантинними обмеженнями
та запровадженими протиепідемічними
заходами у 2020 році, Метінвест
призупинив проведення масових
робочих зборів із працівниками на
підприємствах Групи. Ми запровадили
проведення комунікаційних зборів
на платформі Microsoft Teams за
участі керівництва та лінійних
менеджерів підрозділів із подальшим
інформуванням робочого персоналу на
змінно-зустрічних зборах з обов’язковим
дотриманням усіх карантинних заходів.
У 2020 році такі онлайн-зустрічі
дозволили ефективно інформувати
працівників про ключові питання
та зміни в Групі Метінвест. Також за
допомогою платформи Microsoft Teams
проводилися інтерв’ю з менеджментом
Метінвесту в прямому ефірі, під час
яких співробітники могли поставити
актуальні запитання.

ЗМІСТ

СПІВРОБІТНИКИ

Внутрішні
комунікації
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Місцеві
громади
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108 Наш підхід та стратегія
109 Програми соціального партнерства

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ
ЗВІТЗІ
ЗІСТАЛОГО
СТАЛОГОРОЗВИТКУ
РОЗВИТКУ2020
2020

У цьому розділі:
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КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПОДІЇ 2020 РОКУ

ПРО
МЕТІНВЕСТ

Метінвест спрямував понад 15 млн доларів США на
розвиток місцевих громад, зокрема близько 6 млн доларів
США в ініціативи із запобігання поширенню COVID-19

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК
СПІВРОБІТНИКИ
МІСЦЕВІ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ
ГРОМАДИ

Програма корпоративної соціальної відповідальності
Групи Метінвест увійшла до рейтингу «25 найкращих
програм» за версією українського видання «Ділова
столиця»

БЕЗПЕКА

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

Програма зі створення системи навчання для
муніципалітетів Master of Public Administration посів перше
місце в конкурсі Глобального договору ООН «Партнерство
заради сталого розвитку – 2020» у категорії «Економічний
розвиток» в Україні

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

Метінвест посилив соціальне партнерство з місцевими
громадськими організаціями в Маріуполі, Кривому Розі
та Запоріжжі, а також розпочав співпрацю з реалізації
спільних проєктів з ГО «Авдіївка. Платформа спільних дій»

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Група реалізувала понад 200 соціальних проєктів різного
масштабу

ДОДАТКИ
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GRI 103-2; 103-3
Злагоджена робота органів управління
Метінвесту забезпечує досягнення
стратегічних цілей бізнесу зі сталого
розвитку громад. На рівні Групи цей
процес контролює Дирекція зі сталого
розвитку та взаємодії з колективом,
а на регіональному рівні реалізацію
соціальних проєктів покладено
на Департамент регіонального
розвитку. Бюджет програм
соціального партнерства затверджує
Наглядова Рада.

БЕЗПЕКА
СПІВРОБІТНИКИ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ
ДОДАТКИ
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1 Креативний простір «Відкрита поліція» – це поліцейський хаб, призначений для проведення тренінгів, публічних дискусій та інших заходів, що сприятимуть ухваленню прозорих та справедливих рішень щодо
громадської безпеки.

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

Ми постійно ведемо відкритий діалог з
місцевими громадами і прислухаємося
до їхньої думки, щоб реалізовувати
проєкти, які створюватимуть для них
найбільшу цінність. Відділ соціологічних
досліджень Метінвесту допомагає
здійснювати моніторинг та аналіз
громадської думки. Результати
використовуються для оцінки
відповідності реалізованих ініціатив до
потреб місцевих громад та допомагають
Метінвесту ухвалювати рішення щодо
реалізації майбутніх соціальних проєктів.

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Група системно реалізує довгострокові
стратегічні програми соціального
партнерства з неурядовими
організаціями та місцевими органами

У 2020 році ми розширили співпрацю
із громадськими організаціями (ГО)
в Україні, а саме Фондом розвитку
Маріуполя, «Запоріжжя. Платформа
спільних дій», Криворізькою фундацією
майбутнього, а також розпочали
спільну реалізацію ініціатив з ГО
«Авдіївка. Платформа спільних дій».
Наше партнерство сприяє підвищенню
ефективності соціальних інвестицій,
збільшенню позитивного впливу на
розвиток громад, покращенню якості
життя місцевих жителів та залученню
експертизи провідних міжнародних
організацій, зокрема Фонду ООН у галузі
народонаселення (UNFPA), Програми
розвитку ООН (ПРООН), International
Alert, U-LEAD з Європою. Завдяки цій

Для ефективної реалізації проєктів ми
тісно взаємодіємо з місцевою владою
у регіонах присутності. Так, у 2020 році
під час круглого столу в Маріуполі
щодо спільної розробки комплексу
муніципальних програм Група Метінвест
підписала меморандум про співпрацю
з муніципалітетом міста на шість років.
Документ передбачає участь у таких
програмах, як «Більше ніж турбота»,
«Більше ніж сталь» та «Більше ніж мрія».
Деякі проєкти з охорони здоров’я
за програмою «Більше ніж турбота»
вже реалізуються. У 2020 році за
підтримки Групи Метінвест завершено
капітальний ремонт дитячого
інфекційного відділення міської лікарні
№4 у Маріуполі. За програмою «Більше
ніж сталь» заплановано будівництво
чотирьох об’єктів зі сталевим каркасом.
Зокрема, вже виконано реконструкцію
міського пірса. Крім того, будуть
побудовані два житлових будинки та
центр адміністративних і соціальних
послуг у центральному районі
Маріуполя. До програми «Більше ніж
мрія» увійшов комплекс проєктів, що
спрямовані на розвиток зеленого й
успішного міста. В межах програми вже
реконструйовано площу Свободи та

Миру. Також передбачається двоетапна
реконструкція парку імені Гурова,
Піщаного пляжу й алеї «Якір».

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

У межах реалізації програм
соціального партнерства ми
приділяємо увагу ініціативам, що:
– мають значний вплив на
соціально-економічний
розвиток міст і територій
– сприяють підвищенню
привабливості регіонів
присутності Групи
– спрямовані на зменшення
відтоку кваліфікованих кадрів,
зокрема молодих спеціалістів
– спрямовані на сферу освіти,
розвивають таланти та
місцеві громади
– реалізуються в партнерстві з
громадськими організаціями
та із залученням міжнародних
партнерів
– спрямовані на підтримання
боротьби з COVID-19

У 2020 році ми реалізовували проєкти з
покращення інфраструктури, розвитку
медицини й освіти, підтримання
культури та спорту, підвищення
екологічної культури в регіонах
присутності Групи, а також зосередили
зусилля на ініціативах, спрямованих
на боротьбу з поширенням COVID-19 і
захист місцевих громад.

співпраці у 2020 році стала можливою
реалізація важливих ініціатив, зокрема
створення суспільного простору
«Відкрита поліція»1 в межах програми
ООН з відновлення та розбудови миру,
а також покращення якості професійної
технічної освіти в межах проєкту
«Освітній кластер – конкурентний
робітник» за підтримки ПРООН.

ПРО
МЕТІНВЕСТ

GRI 413-1

влади для підтримання сталого
розвитку регіонів присутності.
Карантинні обмеження у 2020 році,
пов’язані з пандемією COVID-19, внесли
корективи до деяких запланованих
заходів, проте Група Метінвест
продовжила підтримувати місцеві
громади та впроваджувати найкращі
практики реалізації комплексних
соціальних проєктів, об’єднуючи
зацікавлені сторони.

ПРО ЗВІТ

Метінвест є невід’ємною
частиною місцевих громад
в усіх регіонах світу, де
працюють його підприємства,
і пов’язує своє майбутнє як
бізнесу з добробутом місцевих
жителів.

ЗМІСТ

МІСЦЕВІ ГРОМАДИ

Наш підхід та
стратегія

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Соціальні інвестиції за напрямами, млн доларів США3
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2 Показники не містять суми інвестиції СП «Запоріжсталь» та асоційованих компаній, оскільки вони не входять у межі Звіту. СП «Запоріжсталь» та асоційовані компанії додатково інвестували в соціальні проєкти 1,8 млн
доларів США у 2020 році.
3 Зазначені суми містять пожертвування в негрошовій формі.
4 Метінвест продовжив надавати матеріальну допомогу соціально незахищеним і нужденним верствам населення. Благодійні пожертви були також спрямовані дитячим будинкам, благодійним фондам, спілкам
ветеранів.

СПІВРОБІТНИКИ

2018

6,2

БЕЗПЕКА
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ЗАХИСТ
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15,4

15

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Соціальні інвестиції2,
млн доларів США

які охопили орієнтовно 2,9 млн осіб
в Україні (в таких містах, як Авдіївка,
Кам’янське, Кривий Ріг, Маріуполь,
Новгородське (перейменоване на НьюЙорк у 2021 році) і Запоріжжя) та в інших
країнах присутності (Болгарії, Італії,
Великобританії та США).

ПРО
МЕТІНВЕСТ

20

ПРО ЗВІТ

GRI 203-2; 413-1
У 2020 році Група Метінвест спрямувала
понад 15 млн доларів США на розвиток
місцевих громад. Зокрема, майже 6
млн доларів США було спрямовано
на спільні проєкти з місцевими
неурядовими організаціями та близько
6 млн доларів США – на ініціативи з
протидії COVID-19. Ми реалізували
понад 200 проєктів різного масштабу,

ЗМІСТ

Програми
соціального
партнерства

ЗМІСТ

МІСЦЕВІ ГРОМАДИ

Програми соціального партнерства

ПРО ЗВІТ

GRI 203-1

ПАРКИ І ГРОМАДСЬКІ ЗОНИ
ОБЛАШТОВАНО

БАГАТОКВАРТИРНИХ
БУДИНКІВ ВІДРЕМОНТОВАНО

Вадим Бойченко,
мер Маріуполя

МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

59

«Оновлена площа – це
не просто комфортний
і сучасний простір для
відпочинку. Це місце,
наповнене сенсом і
символами свободи та
миру. Тут, у Маріуполі, ми
згуртовуємо нашу Україну
в єдину і неподільну
державу».

СПІВРОБІТНИКИ

24

ДОДАТКИ
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Це перша інтерактивна площа в
Європі з ультрасучасною системою
для візуальних шоу. По периметру
площі Свободи та Миру встановлено
25 фігур голубів у польоті, що
символізують об’єднання всіх областей
України. На птахах виконані традиційні
орнаменти вишивки різних регіонів
України, а на опорах встановлений QRкод, за допомогою якого відвідувачі
можуть потрапити на сайт площі і
дізнатися про історію і культуру кожної
з областей. Завдяки встановленому
лазерному і звуковому обладнанню в

центрі оновленого простору щовечора
відбувається світлове шоу, що створює
особливу атмосферу.

БЕЗПЕКА

ДИТЯЧИХ МАЙДАНЧИКІВ
ПОБУДОВАНО

У 2020 році за підтримки Групи
Метінвест завершилася реконструкція
площі Свободи та Миру в Маріуполі.
Ми інвестували у проєкт 738 тисяч
доларів США.

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

15

Реконструкція площі Свободи
та Миру. Маріуполь

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

ДОЛАРІВ США ІНВЕСТОВАНО

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

6,1 МЛН

ПРО
МЕТІНВЕСТ

ПОКРАЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ
Покращення соціальної інфраструктури
є важливою складовою програми
соціального партнерства Групи Метінвест.
Пріоритетними серед інфраструктурних
проєктів стають саме ті, що якісно змінюють
життя людей, надають громадським
просторам нових значень та підвищують
туристичну привабливість регіонів.

100 зелених
дворів.
Запоріжжя

Заріна Апресова, голова ОСББ
«Довіра-2015»

МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

Юрій Сергієнко, Голова
Глеюватської сільської ради

«Я і всі жителі нашого
будинку безмежно вдячні
Зеленому центру. Завдяки
їм наш дім і двір змінилися
на краще. Це одна з
небагатьох організацій
міста, яка справді
допомагає людям».

СПІВРОБІТНИКИ
ДОДАТКИ

Група також долучилася до
реконструкції системи вуличного
освітлення в селі Ганнівка Петрівської
ОТГ, організації інтернет-зв’язку для
жителів Червоненської ОТГ, ремонту
Шевченківської амбулаторії загальної
практики сімейної медицини КНП
«Криворізький районний центр
первинної медико-санітарної

«Ми вже бачимо дієві
результати партнерства
з підприємствами Групи
Метінвест. Ми стали
ще більшою громадою
після об’єднання
з Червоненською
сільрадою, тому на
наступному етапі
розраховуємо на
підтримку в реалізації
ще більшої кількості
важливих для людей
проєктів».

У 2020 році обрали п’ять переможців
конкурсу майже з усіх районів
Запоріжжя. Завдяки реалізованим
проєктам з’явилися нові дитячі
та спортивні майданчики та
зелені насадження, укладено
370 м2 тротуарної плитки.

БЕЗПЕКА

Олена Кобзіна, соцпрацівник

Так, у межах виконання умов
Меморандуму про співробітництво
з Глеюватською ОТГ у 2020 році
проведено реконструкцію
водопроводу Кривий Ріг – Червона
Балка Криворізького району.
Метінвест інвестував понад
37 тисяч доларів США у заміну
кілометра трубопроводу холодного
водопостачання для забезпечення
якісною питною водою мешканців сіл
Червона Балка та Новоіванівка.

допомоги» та будинку культури в
селі Зелений Гай Карпівської ОТГ.
Загальні інвестиції Групи в зазначені
інфраструктурні проєкти становлять
понад 125 тисяч доларів США.

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ
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«Я часто користуюся
міським автобусом,
тепер чекати його зручно.
Та й від негоди можна
сховатися. Дякую за
комфорт і турботу про
городян».

Спільно з Криворізькою
фундацією майбутнього ми дбаємо
про покращення соціальної
інфраструктури в Кривому Розі
та на його прилеглих територіях.

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

У 2020 році в Авдіївці з’явилося дев’ять
нових зупиночних павільйонів для
місцевих жителів, на будівництво
яких Група спрямувала понад
44 тисячі доларів США. Сучасні
комфортні місця для очікування
громадського транспорту встановили
на додаткових автобусних маршрутах
міста. Протягом двох років за підтримки
Групи Метінвест облаштовано 19
зупиночних павільйонів, а в 2021 році
планується побудувати ще десять.

Підтримання територіальних
громад. Криворізький район

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Один із проєктів передбачав створення
сучасного ігрового комплексу для дітей
у районі вулиць Менделєєва і Гагаріна.
Інвестиції Метінвесту були спрямовані
на благоустрій територій з ігровою
зоною, зеленими насадженнями,
тротуарами та лавками для відпочинку.
До реалізації проєкту також долучилися
ГО «Авдіївка – наша батьківщина» та
військово-цивільна адміністрація
міста (ВЦА).

Так, із 2019 року Зелений центр
Метінвест (ЗЦМ) у Запоріжжі реалізує
проєкт-конкурс «100 зелених
дворів», спрямований на благоустрій
прибудинкових територій «під
ключ» з облаштуванням дитячих
і спортивних майданчиків та зон
відпочинку. Учасниками проєкту
виступають мешканці будинків, в яких
створені об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку (ОСББ),
житлово-будівельні кооперативи та
комітети самоорганізації населення, які
прагнуть зробити подвір’я запорізьких
багатоповерхівок комфортнішими.

ПРО
МЕТІНВЕСТ

У 2020 році Метінвест підтримав 41
проєкт, спрямований на забезпечення
комфортного та затишного життя
Авдіївки. Більшість із них реалізовано
у співпраці з ГО «Авдіївка. Платформа
спільних дій».

ПРО ЗВІТ

Для поліпшення соціальної
інфраструктури Група Метінвест
не лише спрямовує інвестиції та
експертизу, але й сприяє об’єднанню
зусиль ініціативних жителів міста.

ЗМІСТ

Розвиток
інфраструктури
Авдіївки

6,2 МЛН
ДОЛАРІВ США ІНВЕСТОВАНО
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ПІДТРИМАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Підтримання охорони здоров’я – один із найважливіших
напрямів Групи Метінвест у сфері сталого розвитку місцевих
громад. Ми інвестуємо в покращення медичних послуг,
реконструкцію та модернізацію медичних закладів, а також
забезпечення лікарень сучасним медичним обладнанням.

ЗМІСТ

МІСЦЕВІ ГРОМАДИ

Програми соціального партнерства

МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ
ВІДРЕМОНТОВАНО

ПРО
МЕТІНВЕСТ

МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ
ЗАБЕЗПЕЧЕНО
260 586 М3 КИСНЮ

ПРО ЗВІТ

11

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Юрій Риженков, Генеральний
директор

МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ
ДОДАТКИ

Для додаткового підтримання
місцевих громад під час пандемії
COVID-19 у 2020 році Група Метінвест
відмовилася від податкових канікул в
Україні, передбачених Законом №3220
«Про внесення змін до Податкового
кодексу України». Усвідомлюючи свою
відповідальність перед місцевими

«У складний для України
час важливо спрямовувати
ресурси туди, де вони
потрібні найбільше. Ми
робимо й будемо робити
все, щоб допомога була
всебічною: забезпечуємо
лікарні киснем,
закуповуємо експрестести, захисні засоби й
обладнання для медиків».

СПІВРОБІТНИКИ

ММК імені Ілліча протягом багатьох
років постачає життєво необхідний
кисень медичним закладам
Маріуполя та області. У 2020 році
через поширення COVID-19 зросла

У червні 2020 року ми організували
та профінансували доставку з Китаю
в Україну гуманітарного вантажу із
засобами індивідуального захисту,
дезінфекційними засобами та
медичним обладнанням на суму понад
один мільйон доларів США. Допомогу
розподілили серед українських
державних установ, медичних закладів
та університетів у Києві й десяти
областях країни.

жителями, ми сплатили всі податки
в повному обсязі, щоб зберегти
обсяг податкових надходжень від
містоутворювальних підприємств
до місцевих бюджетів у цей
непростий період.

БЕЗПЕКА
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Спільно з благодійними фондами
акціонерів Групи Ріната Ахметова

У 2020 році Група інвестувала
близько 860 тисяч доларів США у
будівництво кисневої інфраструктури
в медичних закладах. У чотирьох
лікарнях Маріуполя облаштовано 343
точки подачі кисню до лікарняних
ліжок. Додатково СП «Запоріжсталь»
інвестувало 223 тисячі доларів США
у проєкт із встановлення нової
кисневої станції в Запорізькій обласній
інфекційній лікарні.

кількість хворих, які потребували
кисневої терапії, тому Група збільшила
обсяги постачання кисню. Загалом
металургійні підприємства Метінвесту
передали маріупольським лікарням
понад 260 тисяч м3 кисню у 2020 році.

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

У зв’язку з пандемією COVID-19 у
2020 році Група Метінвест посилила
підтримання місцевих громад у
регіонах присутності та зосередилась
на впровадженні необхідних заходів
із протидії поширенню вірусу. Ми
збільшили інвестиції в охорону
здоров’я для реалізації проєктів,
спрямованих на профілактику
та лікування коронавірусу,
забезпечення медичних закладів
засобами індивідуального захисту
та необхідним обладнанням. У 2020
році на підтримання місцевих громад
у боротьбі з COVID-19 Метінвест
спрямував майже 6 млн доларів США.

та Вадима Новинського Метінвест
забезпечив медичні заклади експрестестами на коронавірус, апаратами
штучної вентиляції легень (ШВЛ),
засобами індивідуального захисту та
дезінфекції, доставив харчові набори
понад двом тисячам пенсіонерів своїх
підприємств у Маріуполі, Запоріжжі,
Кривому Розі, Авдіївці та Нью-Йорку.

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Ініціативи
з протидії
COVID-19

Дитячий інфекційний центр.
Маріуполь

«Інфекційний центр життєво
необхідний місту. Ми вдячні
металургам за надану своєчасну
допомогу».
Володимир Жигіль, директор міської лікарні
№4 міста Маріуполь

«Лише за пів року ми оновили приміщення
клініко-діагностичної лабораторії в
Авдіївці, яке тепер може конкурувати
з приміщеннями національного рівня.
Сьогодні нам є чим пишатися».

ДОДАТКИ

Оксана Трегубчук, директор ГО «Авдіївка. Платформа
спільних дій»

МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

113

Хірургічне відділення лікарні №1 надає допомогу
населенню Маріуполя з 1932 року. Воно
розраховане на 50 ліжок і цілодобово обслуговує не
тільки жителів міста, а й селищ Сартана й Талаківка.

Тарас Шевченко, генеральний директор
ММК імені Ілліча

Проєкт набув іще більшого значення під час пандемії
COVID-19 через перевантаження медичних потужностей,
оскільки лабораторія цієї клініки обслуговує не тільки
жителів Авдіївки, а й усього району. У планах на 2021 рік
– відновлення приймального і стаціонарного відділень
лікарні та центрального входу.

СПІВРОБІТНИКИ

Під час реалізації проєкту в операційних
блоках та палатах проведено повний комплекс
ремонтно-будівельних робіт: від заміни
систем водопостачання, опалення, вентиляції,
кондиціонування і електромонтажних робіт до
прокладання системи киснепроводу й оздоблення
приміщень.

«Ми продовжуємо підтримувати
заклади охорони здоров’я
Маріуполя, адже розвиток
медицини залишається
пріоритетним напрямом
соціальної відповідальності
Групи Метінвест».

БЕЗПЕКА

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

Метінвест продовжує поетапне оновлення
Маріупольської міської лікарні №1. У 2020 році
Група інвестувала майже 65 тисяч доларів США
у капітальний ремонт операційних блоків
хірургічного відділення медичного закладу.

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

Відновлення хірургічного відділення
міської лікарні №1. Маріуполь

У 2020 році спільно із ГО «Авдіївка. Платформа
спільних дій» завершено капітальний ремонт клінікодіагностичної лабораторії, на який Метінвест спрямував
164 тисячі доларів США. У лабораторії Авдіївської лікарні
з’явилося нове медичне обладнання – імуноферментний
аналізатор, мікроскоп, центрифуга, апарат для визначення
глікозильованого гемоглобіну, ламінарні шафи і
сухоповітряний термостат.

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Ключовим елементом інфекційного комплексу
є бактеріологічна лабораторія, яка обладнана
найсучаснішими апаратами, що дають змогу робити
необхідні аналізи.

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Метінвест протягом останніх трьох років спрямовує зусилля
на відновлення повноцінної роботи міської лікарні в
Авдіївці. У минулі роки за підтримки Групи вже виконано
ремонт неврологічного, хірургічного та травматологічного
відділень.

ПРО
МЕТІНВЕСТ

Дитяча реанімація унікальна і не має аналогів
на півдні Донецької області, адже встановлення
сонячних батарей та власних генераторів
забезпечило її повну автономність.

Оновлення клінікодіагностичної
лабораторії. Авдіївка

ПРО ЗВІТ

У дитячому відділенні повністю відремонтували
внутрішні приміщення, провели перепланування
з облаштуванням боксів, проклали нові системи
вентиляції та кондиціонування, замінили інженерні
комунікації, утеплили покрівлю і фасад, встановили
систему протипожежної безпеки. Також для
обслуговування хворих у лікарні з’явилося нове
медичне обладнання, зокрема наркозно-дихальна
та моніторингова апаратура.

Таке оновлення дає змогу скоротити терміни
перебування хворих в інфекційному відділенні,
підвищити якість надання медичної допомоги
та забезпечити комфортне перебування дітей
у лікарні.

ЗМІСТ

У 2020 році Група Метінвест інвестувала понад
370 тисяч доларів США у капітальний ремонт
дитячого регіонального інфекційного центру
в Маріуполі на базі міської лікарні №4 імені
Івана Мацука.

34

ОСВІТНІ ПРОЄКТИ
РЕАЛІЗОВАНО

24

ОСВІТНІ ЗАКЛАДИ ОТРИМАЛИ
ДОПОМОГУ

Після першого року дії програми 20% учасників
отримали нові призначення з розширенням
зон відповідальності. Наразі за програмою MPA
навчається 60 молодих керівників, які долучені до
крос-функціонального ухвалення рішень і можуть
виконувати стратегічну роль у міському управлінні.

МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ
ДОДАТКИ

Петро Чекер, студент програми, директор
комунального підприємства «Зеленбуд»,
Маріуполь

СПІВРОБІТНИКИ

«Ми вивчаємо найкращі світові
практики, щоб застосовувати їх у
наших містах. Кожен із нас фахівець
тільки у вузькій галузі,
а завдяки цій програмі ми розуміємо
і бачимо, як має розвиватися
держава. Все навкруги має
обертатися навколо людей, щоб їм
було комфортно».

БЕЗПЕКА

У 2020 році програма MPA перемогла в конкурсі
Глобального договору ООН «Партнерство заради
сталого розвитку – 2020» у категорії «Економічний
розвиток», що проходив в Україні.

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ
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Мета проєкту – допомогти містам України
підготувати нове покоління управлінців, які
зможуть ефективно керувати міським бюджетом та
залучати необхідні інвестиції. Навчальна програма
орієнтована на практичне застосування керівниками
муніципалітетів знань, умінь та навичок, необхідних
для розвитку міст та підвищення рівня якості життя
їхніх мешканців. Програма реалізується у співпраці
з Донецьким державним університетом управління
у місті Маріуполь та Львівським регіональним
інститутом державного управління при Президенті
України. Серед викладачів MPA – найкращі фахівці
в галузі маркетингу, комунікацій, економічного
розвитку, управління проєктами та розвитку міст.

ДОЛАРІВ США ІНВЕСТОВАНО

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

У 2020 році Група Метінвест у партнерстві з
Маріупольською міською радою та громадськими
організаціями «Фонд розвиту Маріуполя»,
«Запоріжжя. Платформа спільних дій» і «Криворізька
фундація майбутнього» продовжила підтримання
навчальної програми з формування кадрового
резерву на ключові позиції в муніципалітетах –
Master of Public Administration (MPA). Програму
започатковано у 2019 році, сьогодні її учасниками
є муніципальні лідери з шести міст: Маріуполя,
Кривого Рогу, Запоріжжя, Авдіївки, Покровська та
Мелітополя.

0,5 МЛН

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

Master of Public
Administration

Важливою ініціативою стало створення
кімнати матері і дитини на базі закладів
вищої освіти Кривого Рогу. Проєкт
реалізується разом із Криворізьким
державним педагогічним університетом
(КДПУ), Криворізьким національним
університетом (КНУ) та Державним
університетом економіки і технологій.
Мета проєкту – сприяти гендерній
рівності та створити для молодих
матерів-студенток рівні можливості
у здобутті професії в закладах
вищої освіти.

ПРО
МЕТІНВЕСТ

Іншим напрямом сприяння розвитку
освіти є створення хабів, що стають
майданчиками для розвитку ITтехнологій та освіти. Другий рік поспіль
Група Метінвест інвестує у розвиток
ІТ-хаба і зони коворкінгу в Державному
університеті економіки і технологій
(ДУЕТ) у Кривому Розі. У 2020 році
Метінвест спрямував понад
150 тисяч доларів США на організацію
і технічне оснащення робочих кімнат
та мобільних просторів хаба для
одночасного розміщення до 100 людей.
Група планує продовжити реалізацію
ініціатив із розвитку хаба і зони коворкінгу
в 2021 році, зокрема забезпечити особам
з інвалідністю безбар’єрний доступ
до навчання, роботи й участі в освітніх
заходах у приміщеннях хаба.

ПРО ЗВІТ

СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ
Ми реалізуємо численні навчальні
проєкти та впроваджуємо новітні
інноваційні рішення у галузі освіти. Наші
програми спрямовані на підтримання
знань із науки, технологій, інженерії
та математики (STEM), розвиток
навичок лідерства та підприємництва
серед студентів і викладачів, а також
навичок міжособистісного спілкування.
Знаковими проєктами стали Master of
Public Administration (MPA) для міських
управлінців і лідерська освітня програма
для вчителів STEAM-CAMP. У 2020 році
Метінвест також утретє підтримав
конкурс «Найкращі вчителі Приазов’я».

ЗМІСТ

МІСЦЕВІ ГРОМАДИ

Програми соціального партнерства

Соціальний хаб.
Нью-Йорк

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ
БЕЗПЕКА
СПІВРОБІТНИКИ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

Діана Сідько, координаторка проєкту

Манал Фоуані, заступниця
Постійної представниці Програми
розвитку ООН в Україні

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

«Ми мотивуємо і школярів, і вчителів. У школярів з’явиться
більше шансів вступити до закладів вищої освіти, здобути
затребувану професію і залишитися будувати кар’єру
в рідних містах. А вчителі зможуть пишатися тим, що
виховали майбутніх винахідників і технічних геніїв».

Програми адаптовані до потреб громад,
які постраждали від воєнного конфлікту,
та містять вправи на психологоемоційне розвантаження, сучасні
інтерактивні ігри та відеоматеріали
щодо формування навичок лідерства,
взаємодії у команді, активізації участі
в розвитку громади. Важливою
складовою роботи хаба стануть зустрічі
ініціативних жителів для генерації ідей з
розвитку громади та втілення їх у життя.

«Для програми розвитку
ООН це дуже важливий
проєкт. Такі хаби
об’єднують суспільство,
сприяють соціальній
згуртованості. Наша
співпраця з владою і
бізнесом для втілення
таких соціальних ініціатив є
рольовою моделлю
не тільки для України,
а і для всього світу».

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Учасниками програми стали 500
вчителів із Маріуполя, Кривого Рогу та
Запоріжжя, які пройшли два відбіркові
тури – написання мотиваційного есе та
відеотестування. Навчання розпочалося
на початку 2021 року і складається з
п’яти модулів, до викладання залучені
провідні експерти з усієї України.

Соціальний хаб заснований для
підтримання жителів сіл прифронтового
Донбасу. Основна мета центру –
створити місце для спілкування,
навчання, а також для отримання
консультаційної та психологічної
допомоги. Всі навчальні програми
для тренінгового центру хаба
розробляються з використанням
досвіду успішних практик провідних
університетів США (Harvard Kennedy
School, США) та Європи (Wyższa
Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna,
Польща) щодо формування навичок
міжособистісного спілкування під час
загрози та небезпеки.

ПРО
МЕТІНВЕСТ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

Ідея проєкту ґрунтується на тому,
що інтерес молодих поколінь до
STEAM-дисциплін, рівень знань та
кількість абітурієнтів зменшується,
незважаючи на величезну потребу
в технічних спеціалістах. Мета
програми – підвищити рівень знань
школярів і зацікавити якомога більшу
кількість учнів точними науками
через підвищення якості викладання
математики, фізики, хімії та інформатики
у школах за допомогою сучасних
підходів у навчанні.

Проєкт передбачає розвиток лідерських
якостей, критичного мислення,
комунікаційних навичок у вчителів,
ознайомлення з новітніми діджиталпідходами до навчання, а також
розробку комплексу інтегрованих
уроків зі STEAM-напряму. Для вчителів
передбачено систему мотивації за
успішність учнів із точних предметів,
а молоді люди, які оберуть STEAMспеціальності в закладах вищої освіти,
отримуватимуть стипендії.

ПРО ЗВІТ

У 2020 році розпочалася підготовка
до реалізації лідерської освітньої
програми для вчителів STEAM-CAMP,
що реалізується в Маріуполі, Запоріжжі
та Кривому Розі у співпраці з ГО «Фонд
розвитку Маріуполя», «Запоріжжя.
Платформа спільних дій» та «Криворізька
фундація майбутнього». До проєкту
долучилася ціла низка партнерів – міські
відділи освіти, університети та провідні
фахівці у галузі освіти.

ЗМІСТ

STEAM-CAMP

Протягом 2020 року велися роботи зі
створення соціального хаба «Історикокультурний центр «Український НьюЙорк» у селищі Нью-Йорк (колишня
назва – Новгородське, Донецька
область) у межах Програми ООН із
відновлення та розбудови миру, до якого
долучилася і Група Метінвест. Метінвест
надав 27 тисяч доларів США фінансової
підтримки для реалізації проєкту. Хаб
відкрили у квітні 2021 року.

ДОДАТКИ
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РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
Група Метінвест долучається до реалізації
проєктів із розвитку культури і спорту, які
сприяють зміцненню соціальних зв’язків
між людьми і підтриманню здорового
способу життя населення.

СПОРТИВНИХ ЗАХОДІВ

СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ
ТА ІНШИХ ОБ’ЄКТІВ

КУЛЬТУРНИХ ЗАХОДІВ

ЗАКЛАДИ КУЛЬТУРИ

8

3

БЕЗПЕКА
СПІВРОБІТНИКИ

Ірайсат Магомедалієва,
директорка ГО «Запоріжжя.
Платформа спільних дій»

20

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

Протягом двох днів запоріжці та гості
міста могли ознайомитися з новинками
дитячої літератури та поспілкуватися
з їхніми авторами. На майстеркласах діти мали змогу навчитися
робити предмети із солоного тіста,
розписувати гіпсові фігурки та багато
іншого. Також під час арт-форуму
відбулися покази фільмів і мультфільмів
на великому екрані просто неба.

«Книголісся» – це
можливість відпочити
з сім’єю, провести час
надворі та зробити щось
своїми руками. Можливо,
завдяки майстер-класам
у дитини розкриються нові
таланти».

6

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

У 2020 році Група Метінвест спільно з
ГО «Запоріжжя. Платформа спільних
дій» підтримала арт-форум у Запоріжжі,
зокрема долучилася до організації
фестивалю дитячої літератури й
творчості «Книголісся». Під час
фестивалю було проведено десятки
майстер-класів, театралізованих
постановок та книжковий ярмарок
для дітей.

МЕТІНВЕСТ ПІДТРИМАВ:

МЕТІНВЕСТ ВІДРЕМОНТУВАВ
ТА ОБЛАШТУВАВ:

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Арт-форум і фестиваль
«Книголісся». Запоріжжя

ДОЛАРІВ США ІНВЕСТОВАНО

ПРО
МЕТІНВЕСТ

У контексті розвитку спортивного
напряму в звітному періоді Група
завершила перший етап капітального
ремонту спортивного комплексу
«Північне сяйво» у Кривому Розі та
підтримала проведення чемпіонату з
кіберспорту в Запоріжжі.

0,5 МЛН

ПРО ЗВІТ

З огляду на обмеження щодо
проведення відкритих культурних і
спортивних заходів через пандемію
COVID-19 у звітному році Метінвест та
його партнери втілили в життя лише ті
проєкти, які було можливо реалізувати за
таких умов.

У 2020 році Метінвест підтримав
дитячий фестиваль «Книголісся» в
Запоріжжі та такі знакові культурні події
у Європі, як Rolli Days 2020 у Генуї та
літній фестиваль Arena Opera Festival
у Вероні, де розташовані перекатні
підприємства Групи.

ЗМІСТ

МІСЦЕВІ ГРОМАДИ

Програми соціального партнерства
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0,1 МЛН
ДОЛАРІВ США ІНВЕСТОВАНО

ПРОЄКТИ З БЛАГОУСТРОЮ
РЕАЛІЗОВАНО

ДЕРЕВ ВИСАДЖЕНО

разом» у Запоріжжі. ЗЦМ у Кривому Розі
виступив партнером міжнародного
форуму Kryvyi Rih GREEN Stategy, на
якому обговорили стратегію поліпшення
стану довкілля міста.
Другий рік поспіль Зелений центр
Метінвест підтримує ініціативу зі збору
батарейок для утилізації «Батарейки,
здавайтеся!».

ПРО ЗВІТ

2 017

У звітному періоді ЗЦМ реалізував
понад 100 екологічних ініціатив за
участі місцевих жителів та громадських
організацій, зокрема проєкт з
озеленення Forever Green-2020 та
конкурс із сортування побутового
сміття в Маріуполі, а також проєкти
з організації екологічних акцій та
висадження дерев «Чисте місто»,
«Зелене місто», «Врятуємо Дніпро

ПРО
МЕТІНВЕСТ

179

ТОНН СМІТТЯ ВИВЕЗЕНО

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

Ангеліна Селікенова, учениця 10-го
класу спеціалізованої школи №4,
Маріуполь

СПІВРОБІТНИКИ

У Кривому Розі в межах програми
Green League організовано туристичний
екоквест та екоакції просто неба,
навчальні сесії на такі теми, як «Сталий
розвиток», «Особливості природи
рідного краю», «Правила та необхідність
роздільного збору сміття», а також
різні майстер-класи.

«Ми беремо участь у
толоках, висаджуємо
рослини, розробляємо
екологічні проєкти і даємо
друге життя старим речам.
У цьому нас підтримують
навіть найменші школярі.
Адже від кожного з нас
залежить, яким буде
майбутнє нашої планети».

БЕЗПЕКА

У Маріуполі в межах проєкту «Зелений
паросток» ЗЦМ реалізував цілу низку
конкурсів та освітніх ініціатив: діти
малювали тематичні комікси, вивчали
особливості лікарських рослин та
місцевого ландшафту, давали друге
життя вторинній сировині. Цікавою
екологічно-освітньою подією програми
у 2020 році також став телевізійний
інтелектуальний конкурс для
старшокласників «Green інтелект»,
в якому взяли участь 53 учні.

У Запоріжжі в 2020 році завершився
другий сезон програми «Екошкола»,
який охопив 28 шкіл міста. Конкурс
передбачав проведення гри «Що?
Де? Коли?», суботників, конференцій
та інших активностей. За підсумками
п’яти етапів другого сезону змагання
визначено три школи-переможниці,
нагородою для яких стало встановлення
зелених інтерактивних зон.

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

У межах Green School проводяться
наукові конференції, дослідження та
фестивалі, присвячені проблемам
малої екології. Школярі беруть участь
у майстер-класах із ландшафтного
дизайну, вирощування рослин,
роздільного збору побутових відходів
та повторного використання речей.

Усі проєкти базуються на інноваційних
підходах, інтерактивності та орієнтації
на практичні компетенції у вирішенні
екологічних проблем.

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Програма Green School.
Маріуполь, Кривий Ріг,
Запоріжжя
Зелений центр Метінвест приділяє
особливу увагу розвитку екологічної
культури серед школярів, реалізуючи
програму Green School, що спрямована
на поширення екологічних знань
та зростання екологічно дружнього
покоління. У Маріуполі до цієї ініціативи
входить освітній проєкт «Зелений
паросток», у Запоріжжі – «Екошкола», у
Кривому Розі – Green League.

ЗМІСТ

382

ЕКОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА
Підвищення екологічної культури є
рушійною силою для захисту довкілля
і забезпечення сталого розвитку
регіонів присутності Групи Метінвест.
Громадська спілка «Зелений центр
Метінвест» (ЗЦМ) реалізує в Маріуполі,
Кривому Розі та Запоріжжі ініціативи
громад із благоустрою й охорони
навколишнього середовища, а також
екологічні програми та конкурси для
покращення обізнаності дітей і дорослих
з екологічних питань. Для Групи це
дієвий інструмент об’єднання інтересів
місцевих громад і спрямування спільних
зусиль на збереження довкілля.

ДОДАТКИ
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GRI 413-1

Світлана Казанцева, мешканка Авдіївки

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

«Яскраві смислові арт-об’єкти змінили
вигляд нудних багатоповерхівок.
Спасибі всім, хто причетний до
створення такої краси».

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Вуличне мистецтво особливо важливе для міста, яке
розташоване біля лінії фронту. Створені мурали додають
йому яскравих барв.

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Завдяки конкурсу «Перетворимо Авдіївку разом» за
підтримки Метінвесту у 2020 році в Авдіївці з’явилися
нові арт-об’єкти – чотири мурали. Зараз два мурали
із зображенням хлопчика та дівчинки прикрашають
дитячий майданчик міста. Ще один мурал «Козак
Мамай» прикрасив сіру стіну багатоповерхівки на вулиці
Гагаріна і став оберегом для Авдіївки та його жителів.
Зображення гілки сакури, бджоли і солов’я з’явилося на
фасаді міської школи №1.

ПРО
МЕТІНВЕСТ

У 2020 році ми продовжили конкурси
«Перетворимо Авдіївку разом!» та
«Перетворюємо український Нью-Йорк
разом!», що особливо важливо для
жителів міст, які розташовані поряд
із зоною конфлікту на Сході України.
Протягом звітного періоду реалізовано
19 проєктів-переможців в Авдіївці та 22
в Нью-Йорку, які були спрямовані на
покращення соціальної інфраструктури
та благоустрою.

Мурали Авдіївки

ПРО ЗВІТ

ПІДВИЩЕННЯ АКТИВНОСТІ
МІСЦЕВИХ ГРОМАД
Взаємодія з місцевими громадами
дає нам змогу краще зрозуміти
проблематику регіонів присутності, щоб
зосередити ресурси на найважливіших
напрямах їхнього розвитку. Метінвест
підвищує активність місцевих
жителів і залучає їх до реалізації
важливих соціальних проєктів для
покращення умов життя у рідних містах і
забезпечення добробуту людей.

БЕЗПЕКА
СПІВРОБІТНИКИ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020
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«Практична школа
ОСББ». Запоріжжя

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Геннадій Устімов, регіональний координатор
ПРООН із Цілей сталого розвитку

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

«Проєкт спрямований на підтримання
активних ОСББ, розвиток їхнього
потенціалу й на створення нових
ОСББ. Ми з радістю долучилися до
ініціативи щодо впровадження нового
освітнього курсу для ОСББ
у Запоріжжі».

ПРО
МЕТІНВЕСТ

Програма передбачає проведення серії тренінгів,
вебінарів, майстер-класів, онлайн-конференцій та
виїзних заходів. Учасникам розповідають про особливості
ефективного управління ОСББ, можливості залучення
додаткових коштів, а також навчають основ фінансової
діяльності та впровадженню енергоефективних заходів.

ПРО ЗВІТ

Приділяючи увагу розвитку
управлінських талантів у регіонах
присутності, Метінвест також підтримує
проєкти «Практична школа ОСББ» у
Запоріжжі та «Школа муніципального
лідерства» в Кривому Розі. Реалізація
цих проєктів спрямована на
формування спільноти відповідальних,
компетентних і креативних лідерів
у сфері державного управління,
суспільства і бізнесу, які здатні
долучитись до реалізації стратегічного
плану розвитку міст.

Новий проєкт «Практична школа ОСББ» стартував у
Запоріжжі в листопаді 2020 року. Його мета – всебічне
спеціалізоване навчання голів правління ОСББ.
Співорганізаторами проєкту виступили Запорізький
обласний Ресурсний центр сталого розвитку ПРООН, ГО
«Запоріжжя. Платформа спільних дій», ОСББ «Вікторія»,
громадські спілки «Об’єднання ЖБК» та «Зелений центр
Метінвест».

ЗМІСТ

У 2020 році за підтримки Зеленого
центру Метінвест у Маріуполі
проведено новий конкурс
«Комфортний будинок», спрямований
на підтримання активних жителів
громади, які представляють об’єднання
співвласників багатоквартирного
будинку (ОСББ). Конкурс дав змогу
учасникам відремонтувати під’їзди їхніх
будинків, замінити поштові скриньки та
встановити енергоощадливе освітлення.
Зі 131 поданої заяви на конкурс відібрано
та реалізовано 21 проєкт-переможець.
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КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

GRI 102: ЗАГАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ ЗВІТНОСТІ 2016. ПРОФІЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ
Назва організації

Повністю

Про Метінвест, стор. 14

102-2

Діяльність, бренди, продукція та
послуги організації

Повністю

Продукція, стор. 18

102-3

Розташування головного офісу
організації

Повністю

Розкриття GRI, стор. 122

102-4

Географія діяльності

Повністю

Про Метінвест, стор. 14

102-5

Форма власності

Повністю

Розкриття GRI, стор. 122

Повністю

Продукція, стор. 18

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

102-6

Ринки, на яких
працює організація

Група Метінвест – це Metinvest B.V.
та її дочірні компанії, які внесено до
консолідованої фінансової звітності

СПІВРОБІТНИКИ

та організаційно-правова форма

Україна, 87534, Донецька обл.,
м. Маріуполь, проспект Нахімова, 116 А
БЕЗПЕКА
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

102-1

Цілі сталого
розвитку ООН

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

РОЗКРИТТЯ GRI
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Показники стандартних елементів звітності відповідно до стандартів GRI та SASB
Опис

Ступінь
розкриття

Розділ
Звіту

Коментарі

102-7

Масштаб організації

Повністю

Метінвест у цифрах, 2020 рік,
стор. 12-13;

Докладну інформацію про масштаби
організації, а також фінансові та виробничі
показники надано в Річному звіті за 2020
рік

Стратегічні цілі, пріоритети та
цінності, стор. 16;

Цілі сталого
розвитку ООН

ЗМІСТ

Елемент
звітності

Профіль персоналу, стор. 94;
Розкриття GRI, стор. 123
ПРО ЗВІТ

102-8

Профіль персоналу, стор. 94;

Інформація про персонал та інших
працівників

Повністю

102-9

Відповідальне управління ланцюгом
постачання

Повністю

Відповідальне управління ланцюгом
постачання, стор. 35

102-10

Суттєві зміни в організації та ланцюзі
постачання

Повністю

Відповідальне управління ланцюгом
постачання, стор. 35

102-11

Застосування принципу обережності

Повністю

Управління ризиками сталого
розвитку, стор. 29-31

102-12

Зовнішні ініціативи

Повністю

Розкриття GRI, стор. 123

Метінвест підтримує глобальні ініціативи
в сфері сталого розвитку та бере участь
у соціальних та екологічних проєктах. З
2010 року Група є учасником Глобального
договору ООН. Метінвест враховує Цілі
сталого розвитку ООН у своїй стратегії
та діяльності

102-13

Членство в асоціаціях

Повністю

Розкриття GRI, стор. 123

Метінвест є членом таких асоціацій:

ПРО
МЕТІНВЕСТ

Додаток 3. Розкриття додаткової
інформації відповідно до вимог GRI,
стор. 157

СТАЛИЙ
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– Всесвітня асоціація виробників сталі
(World Steel Association);
– Європейська асоціація виробників сталі
(European Steel Association);
– Глобальний договір ООН;
– Європейська Бізнес Асоціація;
– Центр «Розвиток корпоративної
соціальної відповідальності» в Україні;
– Асоціація HR Forum в Україні;
– Асоціація підприємств промислової
автоматизації України;
– Національне агентство із забезпечення
якості вищої освіти;
– Об'єднання підприємств
«Укрметалургпром»;
– Українська асоціація бізнесу і торгівлі;
– Голландська асоціація металургійної
промисловості (Metaal Nederland)

ДОДАТОК 1

Показники стандартних елементів звітності відповідно до стандартів GRI та SASB
Елемент
звітності

Опис

Ступінь
розкриття

Розділ
Звіту

Коментарі

Цілі сталого
розвитку ООН

GRI 102: ЗАГАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ ЗВІТНОСТІ 2016. СТРАТЕГІЯ
Заява найвищого за посадою керівника,
який приймає рішення

Повністю

Звернення Голови Наглядової Ради,
стор. 02;

ЗМІСТ

102-14

Звернення Генерального директора,
стор. 10
Опис ключових впливів, ризиків і
можливостей

Повністю

ПРО ЗВІТ

102-15

Управління ризиками сталого
розвитку, стор. 22

GRI 102: ЗАГАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ ЗВІТНОСТІ 2016. ЕТИКА ТА ДОБРОЧЕСНІСТЬ
Цінності, принципи, стандарти і норми
поведінки

Повністю

ПРО
МЕТІНВЕСТ

102-16

Стратегічні цілі, пріоритети та
цінності, стор. 16
Ділова поведінка та протидія
корупції, стор. 54

Повністю

Ділова поведінка та протидія
корупції, стор. 55

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Механізми звернення за
консультаціями з питань етичної
поведінки

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

102-17

Корпоративне управління,
стор. 49-50

102-19

Делегування повноважень

Повністю

Корпоративне управління, стор. 50

102-20

Відповідальність на виконавчому рівні
за вирішення економічних, екологічних і
соціальних питань

Повністю

Сталий розвиток, стор. 24;

Консультування зацікавлених сторін з
економічних, екологічних та соціальних
питань

Повністю

102-21

Корпоративне управління, стор. 50

Взаємодія із зацікавленими
сторонами, стор. 32

Додаткову інформацію про структуру
корпоративного управління розміщено на
вебсайті Метінвест у та надано в Річному
звіті за 2020 рік

Додаткову інформацію про
відповідальність на виконавчому рівні
за вирішення економічних, екологічних і
соціальних питань надано в Річному звіті за
2020 рік

МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

Повністю

СПІВРОБІТНИКИ

Структура корпоративного управління

БЕЗПЕКА

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

102-18

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

GRI 102: ЗАГАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ ЗВІТНОСТІ 2016. КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

ДОДАТКИ
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Показники стандартних елементів звітності відповідно до стандартів GRI та SASB
Ступінь
розкриття

Розділ
Звіту

Коментарі

102-22

Склад вищого органу корпоративного
управління та його комітетів

Повністю

Корпоративне управління, стор. 50;

Додаткову інформацію про склад
Наглядової Ради розміщено на вебсайті
Метінвест у та надано в Річному звіті за
2020 рік

102-24

Висунення та відбір кандидатів у члени
вищого керівного органу

Повністю

Корпоративне управління, стор. 52

102-25

Конфлікт інтересів

Повністю

Ділова поведінка та протидія
корупції, стор. 55

102-26

Роль вищого органу корпоративного
управління у визначенні цілей
організації, її цінностей і стратегії

Повністю

Корпоративне управління, стор. 50

102-27

Колективні знання вищого органу
корпоративного управління

Повністю

Корпоративне управління, стор. 50

102-28

Оцінка роботи вищого органу
управління

Повністю

Корпоративне управління, стор. 53

102-29

Роль вищого органу корпоративного
управління у виявленні економічних,
екологічних і соціальних впливів і
управлінні ними

Повністю

Корпоративне управління, стор. 52

Додаткову інформацію про роль вищого
органу корпоративного управління у
виявленні економічних, екологічних і
соціальних впливів і в управлінні ними
надано в Річному звіті за 2020 рік

102-30

Ефективність процесів управління
ризиками

Повністю

Управління ризиками сталого
розвитку, стор. 31

Додаткову інформацію про узагальнений
підхід до управління ризиками надано в
Річному звіті за 2020 рік

102-31

Аналіз економічних, екологічних

Повністю

Корпоративне управління, стор. 50

Розкриття GRI, стор. 125

Повністю

Управління ризиками сталого
розвитку, стор. 31

102-35

Політики винагороди

Частково

Корпоративне управління, стор. 50

МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

Процедура інформування вищого
органу корпоративного управління
щодо критично важливих проблем

СПІВРОБІТНИКИ

102-33

БЕЗПЕКА

Корпоративне управління, стор. 50

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

Повністю

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Роль вищого органу корпоративного
управління у підготовці звітності в галузі
сталого розвитку

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

102-32

Додаткову інформацію про роль вищого
органу корпоративного управління у
визначенні цілей організації, її цінностей і
стратегії надано в Річному звіті за 2020 рік

ПРО
МЕТІНВЕСТ

і соціальних тем

Цілі сталого
розвитку ООН

ПРО ЗВІТ
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Показники стандартних елементів звітності відповідно до стандартів GRI та SASB
Елемент
звітності

Опис

Ступінь
розкриття

Розділ
Звіту

Коментарі

Цілі сталого
розвитку ООН

GRI 102: ЗАГАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ ЗВІТНОСТІ 2016. ВЗАЄМОДІЯ ІЗ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ
Взаємодія із зацікавленими
сторонами, стор. 33

102-41

Колективні договори

Повністю

Колективні договори та взаємодія з
профспілками, стор. 93

102-42

Принципи визначення та відбору
зацікавлених сторін

Повністю

Взаємодія із зацікавленими
сторонами, стор. 33

102-43

Підхід до взаємодії із зацікавленими
сторонами

Повністю

Взаємодія із зацікавленими
сторонами, стор. 32

102-44

Ключові теми та питання, які було
порушено зацікавленими сторонами

Повністю

Оцінка суттєвості, стор. 06

ПРО
МЕТІНВЕСТ

Повністю

ПРО ЗВІТ

Список груп зацікавлених сторін

ЗМІСТ

102-40

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Взаємодія із зацікавленими
сторонами, стор. 33

GRI 102: ЗАГАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ ЗВІТНОСТІ 2016. ПРОЦЕДУРА ЗВІТНОСТІ
Повністю

Межі Звіту, стор. 05

102-46

Визначення змісту Звіту та меж аспектів

Повністю

Оцінка суттєвості, стор. 06

102-47

Перелік суттєвих аспектів

Повністю

Оцінка суттєвості, стор. 06-07

102-48

Коригування показників

Повністю

Розкриття GRI, стор. 126;

СПІВРОБІТНИКИ

Додаток 3. Розкриття додаткової
інформації відповідно до вимог GRI,
стор. 157

Перераховано показники прямого
використання енергії, прямих викидів ПГ та
плинності кадрів

БЕЗПЕКА

Підвищення енергоефективності,
стор. 07

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

Юридичні особи, звітність яких було
включено до консолідованої фінансової
звітності

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

102-45

ДОДАТКИ

126

Показники стандартних елементів звітності відповідно до стандартів GRI та SASB
Опис

Ступінь
розкриття

Розділ
Звіту

Коментарі

102-49

Зміни в звітності

Повністю

Розкриття GRI, стор. 127;

За підсумками визначення суттєвості було
виявлено 20 суттєвих тем у галузі сталого
розвитку для розкриття в Звіті.

Про Звіт, стор. 05

До складу суттєвих тем додано зміну
клімату.

Повністю

Про Звіт, стор. 05

102-51

Дата публікації останнього звіту

Повністю

Про Звіт, стор. 05

102-52

Цикл звітності

Повністю

Про Звіт, стор. 05

102-53

Контактна особа, до якої можна
звернутися з питаннями щодо цього
Звіту

Повністю

Розкриття GRI, стор. 127

Дирекція зі сталого розвитку та взаємодії з
колективом
Метінвест Холдинг
Телефон: +38 (044) 251 83 05
E-mail: csr@metinvestholding.com

Варіант підготовки звітності відповідно
до стандартів GRI, який обрала
організація

Повністю

Про Звіт, стор. 05

102-55

Таблиця показників стандартів GRI

Повністю

Розкриття GRI, стор. 127

102-56

Зовнішня перевірка даних у Звіті

Повністю

Розкриття GRI, стор. 127

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

Точність нефінансових показників
перевіряється внутрішніми аудиторами

СПІВРОБІТНИКИ

З 2007 року Група готує консолідовану
фінансову звітність відповідно до
МСФЗ, прийнятої ЄС, і щороку залучає
незалежного зовнішнього аудитора для
її перевірки. Протягом 12 місяців, що
закінчилися 31 грудня 2020 року, Метінвест
призначив PwC для виконання цього
зовнішнього аудиту та надання висновку
щодо консолідованої фінансової звітності
МСФЗ.

БЕЗПЕКА

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

102-54

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Звітний період

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

102-50

ПРО
МЕТІНВЕСТ

Істотних змін охоплення і меж аспектів
порівняно з попереднім Звітом зі сталого
розвитку не виявлено

ПРО ЗВІТ

В межах підтримки місцевих громад
виділено дві теми: залучення місцевих
громад і економічна підтримка місцевих
громад та соціальні інвестиції.

Цілі сталого
розвитку ООН

ЗМІСТ

Елемент
звітності

ДОДАТКИ

127

ДОДАТОК 1

Показники стандартних елементів звітності відповідно до стандартів GRI та SASB
Елемент
звітності

Опис

Ступінь
розкриття

Розділ
Звіту

Коментарі

Повністю

Оцінка суттєвості, стор. 06;

Інформацію про вплив, який має кожний
суттєвий аспект, а також причетність
Метінвесту до кожного з цих аспектів
надано у відповідних розділах Звіту

Цілі сталого
розвитку ООН

GRI 103: УПРАВЛІНСЬКИЙ ПІДХІД 2016
Пояснення суттєвих аспектів та їхні
межі

Додаток 2. Розкриття інформації про
підхід до управління, стор. 145-156;
Розкриття GRI, стор. 128

Підхід до управління та його
компоненти

Повністю

Відповідні розділи Звіту;
Додаток 2. Розкриття інформації про
підхід до управління, стор. 145-156;

103-3

Оцінка підходу до управління

Повністю

Відповідні розділи Звіту;
Додаток 2. Розкриття інформації про
підхід до управління, стор. 145-156;

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Розкриття GRI, стор. 128

Узагальнену інформацію про підхід
Метінвесту до управління кожним суттєвим
аспектом надано в Додатку 2. Розкриття
інформації про підхід до управління

GRI 201: ЕКОНОМІЧНА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ 2016
Фінансова допомога, отримана від
держави

Повністю

Розкриття GRI, стор. 128

У 2020 році United Coal та кілька її
дочірніх компаній уклали кредитні угоди
з First Horizon Bank (США) на загальну
суму приблизно 21 млн доларів США за
програмою гарантії заробітної плати
(Paycheck Protection Program).

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

United Coal очікує, що вся сума кредиту
буде прощена, оскільки кошти були
використані на кваліфіковані витрати в
рамках програми

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

201-4

ПРО
МЕТІНВЕСТ

Розкриття GRI, стор. 128

Узагальнену інформацію про підхід
Метінвесту до управління кожним суттєвим
аспектом надано в Додатку 2. Розкриття
інформації про підхід до управління

ПРО ЗВІТ

103-2

ЗМІСТ

103-1

БЕЗПЕКА
СПІВРОБІТНИКИ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

ДОДАТКИ

128

Показники стандартних елементів звітності відповідно до стандартів GRI та SASB
Елемент
звітності

Опис

Ступінь
розкриття

Розділ
Звіту

Коментарі

Повністю

Профіль персоналу, стор. 97;

Дані наведено щодо України, де
зосереджена основна операційна
діяльність Групи

Цілі сталого
розвитку ООН

GRI 202: ПРИСУТНІСТЬ НА РИНКУ 2016
Співвідношення стандартної ставки
заробітної плати працівників
початкового рівня за статтю до
встановленої мінімальної заробітної
плати на місцевому рівні

Соціальне забезпечення, стор. 99;
Розкриття GRI, стор. 129

ПРО ЗВІТ

GRI 203: НЕПРЯМИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ВПЛИВ 2016
203-1

Повністю

Програми соціального партнерства,
стор. 110;

ПРО
МЕТІНВЕСТ

Інвестиції в інфраструктуру та
підтримка послуг

ЗМІСТ

202-1

Розкриття GRI, стор. 129

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Суттєвий непрямий економічний вплив

Повністю

Програми соціального партнерства,
стор. 109;
Розкриття GRI, стор. 129;

Детальну інформацію про підхід Групи до
зниження цих ризиків надано в розділах
Звіту «Захист довкілля» та «Місцеві
громади»

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

Управління ризиками сталого
розвитку, стор. 29-31

Метінвест усвідомлює ризики, пов’язані з
впливом його діяльності на навколишнє
середовище та добробут місцевого
населення.

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

203-2

БЕЗПЕКА

204-1

Частка витрат на місцевих
постачальників

Повністю

Відповідальне управління ланцюгом
постачання, стор. 35;
Розкриття GRI, стор. 129

Місцеві постачальники визначаються
як постачальники, які зареєстровані та
провадять діяльність в Україні

СПІВРОБІТНИКИ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

GRI 204: ПРАКТИКИ ЗАКУПІВЕЛЬ 2016

ДОДАТКИ

129

ДОДАТОК 1

Показники стандартних елементів звітності відповідно до стандартів GRI та SASB
Елемент
звітності

Опис

Ступінь
розкриття

Розділ
Звіту

Коментарі

Цілі сталого
розвитку ООН

GRI 205: ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ 2016
Повністю

Ділова поведінка та протидія
корупції, стор. 55

205-2

Інформування про антикорупційні
політики й процедури та проведення
відповідних тренінгів

Частково

Ділова поведінка та протидія
корупції, стор. 56;

Підтверджені випадки корупції та вжиті
заходи

Усі ділові партнери повинні ознайомитися
з Кодексом етики Групи, що включає
положення про боротьбу з корупцією

Повністю

Розкриття GRI, стор. 130

Протягом звітного періоду Метінвест
не брав участі в очікуваних або
завершених судових процесах, пов’язаних
з перешкоджанням конкуренції чи
порушенням вимог антимонопольного
законодавства

Повністю

Ділова поведінка та протидія
корупції, стор. 57;

Система податкового менеджменту
Метінвесту відповідає вимогам
національного законодавства

GRI 206: ПЕРЕШКОДЖАННЯ КОНКУРЕНЦІЇ 2016
206-1

Правові дії у зв’язку з перешкоджанням
конкуренції та порушенням
антимонопольного законодавства

GRI 207: ПОДАТКИ 2019
207-1

Підхід до оподаткування

БЕЗПЕКА

207-2

Податкове управління, контроль та
управління ризиками

Повністю

Ділова поведінка та протидія
корупції, стор.57

СПІВРОБІТНИКИ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

Розкриття GRI, стор. 130

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

У 2020 році не було зареєстровано чи
підтверджено жодного випадку корупції,
пов’язаного з діяльністю Групи

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Ділова поведінка та протидія
корупції, стор. 55-56

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Повністю

ПРО
МЕТІНВЕСТ

205-3

Розкриття GRI, стор. 130

Загалом у 2020 році онлайн-тренінг з
питань Кодексу етики пройшли майже
17 000 працівників.

ПРО ЗВІТ

Діяльність, щодо якої було проведено
оцінювання ризиків, пов’язаних із
корупцією

ЗМІСТ

205-1

ДОДАТКИ

130

Показники стандартних елементів звітності відповідно до стандартів GRI та SASB
Елемент
звітності

Опис

Ступінь
розкриття

Розділ
Звіту

Коментарі

Цілі сталого
розвитку ООН

GRI 302: ЕНЕРГІЯ 2016

302-3

Енергоємність

Повністю

Додаток 3. Розкриття додаткової
інформації відповідно до вимог GRI,
стор. 159

302-4

Скорочення енергоспоживання

Повністю

Підвищення енергоефективності,
стор. 66;

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Підвищення енергоефективності,
стор. 66

ПРО
МЕТІНВЕСТ

Повністю

ПРО ЗВІТ

Споживання енергії у межах організації

ЗМІСТ

302-1

GRI 303: ВОДА ТА СТІЧНІ ВОДИ 2018
303-1

Частково

Управління водними ресурсами,
стор. 71;
Додаток 3. Розкриття додаткової
інформації відповідно до вимог GRI,
стор. 161;

303-2

Скид води

Частково

Частково

Управління водними ресурсами,
стор. 71;
Розкриття GRI, стор. 131

Метінвест проводить лабораторні
дослідження якості споживної та стічної
води задля перевірки дотримання
законодавчо встановлених нормативів та
екологічних стандартів

Управління водними ресурсами,
стор. 71;

Ми не споживаємо воду з районів, що
мають дефіцит водних ресурсів

Розкриття GRI, стор. 131

У Звіті не надано загальний обсяг забору
води за джерелами водних ресурсів

Управління водними ресурсами,
стор. 71;

Метінвест не публікує дані про скид води
за типом призначення та категоріями

МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

303-4

Забір води

Повністю

СПІВРОБІТНИКИ

303-3

Управління впливом, пов’язаним зі
скиданням води

БЕЗПЕКА

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

Розкриття GRI, стор. 131

У Звіті не надано інформацію про процес
взаємодії Метінвесту з постачальниками
або споживачами, які мають значний
вплив на водні ресурси, а також про
процес встановлення цільових показників
використання водних ресурсів

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

Загальний обсяг забору води за
джерелами водних ресурсів

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Додаток 3. Розкриття додаткової
інформації відповідно до вимог GRI,
стор. 159

ДОДАТКИ

131

Розкриття GRI, стор. 131

ДОДАТОК 1

Показники стандартних елементів звітності відповідно до стандартів GRI та SASB
Опис

Ступінь
розкриття

Розділ
Звіту

303-5

Споживання води

Повністю

Управління водними ресурсами,
стор. 71

Виробничі майданчики, що
перебувають у власності, в оренді чи під
контролем організації й розташовані на
охоронюваних природних територіях
і територіях із високою цінністю
біорізноманіття, які розташовано поза
межами охоронюваних природних
територій, або які прилягають до таких
територій

Повністю

Біорізноманіття та відновлення
ландшафтів, стор. 75;

Опис істотних впливів діяльності,
продукції та послуг на біорізноманіття

Частково

Коментарі

GRI 304: БІОРІЗНОМАНІТТЯ 2016

ПРО
МЕТІНВЕСТ

304-2

Розкриття GRI, стор. 132

Частково

Біорізноманіття та відновлення
ландшафтів, стор. 75;
Розкриття GRI, стор. 132

Повністю

Біорізноманіття та відновлення
ландшафтів, стор. 75;
Розкриття GRI, стор. 132

GRI 305: ВИКИДИ 2016
Прямі викиди парникових газів (сфера
охоплення 1)

Повністю

Відповідь на виклики зміни клімату,
стор. 63;
Додаток 3. Розкриття додаткової
інформації відповідно до вимог GRI,
стор. 162

Непрямі енергетичні викиди
парникових газів

Повністю

Відповідь на виклики зміни клімату,
стор. 63

МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

305-2

СПІВРОБІТНИКИ

305-1

Діяльність Метінвесту не впливає на
середовища існування видів, занесених
до Червоного списку Міжнародного союзу
охорони природи (МСОП) та національного
природоохоронного списку

БЕЗПЕКА

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

Загальна кількість видів, занесених
до Червоного списку МСОП та
національного природоохоронного
списку, із середовищем існування на
територіях, на які вплинула діяльність
організації

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

304-4

Роботи з рекультивації земель виконуються
відповідно до умов затверджених проєктів,
державних стандартів і методик

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Збережені або відновлені середовища
існування живих організмів

У Звіті не надано інформацію про суттєвий
безпосередній чи опосередкований
вплив на біорізноманіття із зазначенням
видів живих організмів, що зазнали
такого впливу, площі порушених земель,
тривалості впливу, а також зворотності чи
незворотності такого впливу

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Біорізноманіття та відновлення
ландшафтів, стор. 75;
Розкриття GRI, стор. 132

304-3

Підприємства Метінвесту не ведуть
виробничу діяльність у заповідних
природних зонах і на територіях із високою
цінністю біорізноманіття

ПРО ЗВІТ

304-1

Цілі сталого
розвитку ООН

ЗМІСТ

Елемент
звітності

ДОДАТКИ

132

Показники стандартних елементів звітності відповідно до стандартів GRI та SASB
Опис

Ступінь
розкриття

Розділ
Звіту

305-4

Інтенсивність викидів парникових газів

Частково

Відповідь на виклики зміни клімату,
стор. 63

305-7

Викиди в атмосферу оксидів азоту
(NOx), оксидів сірки (SОx) та інших
шкідливих речовин

Повністю

Зниження викидів в атмосферу,
стор. 70

Коментарі

Цілі сталого
розвитку ООН

ЗМІСТ

Елемент
звітності

ПРО ЗВІТ

GRI 306: ВІДХОДИ 2020
Утворення відходів та значний вплив,
пов’язаний з відходами

Частково

Управління відходами, стор. 73-74

306-2

Управління значними впливом,
пов’язаним із відходами

Частково

Управління відходами, стор. 73-74;
Розкриття GRI, стор. 133

306-3

Загальний обсяг утворюваних відходів

Частково

Управління відходами, стор. 73-74;

306-4

Відходи, передані на утилізацію

Частково

Управління відходами, стор. 74;
Розкриття GRI, стор. 133

У 2020 році 97% загального обсягу відходів,
що утворили підприємства Групи, є
малонебезпечними. Здебільшого це відходи
гірничо-збагачувальних комбінатів у вигляді
розкривних порід і хвостів збагачення
У 2020 році 97% загального обсягу відходів,
що утворили підприємства Групи, є
малонебезпечними. Здебільшого це відходи
гірничо-збагачувальних комбінатів у вигляді
розкривних порід і хвостів збагачення

Розкриття GRI, стор. 133

У звітному періоді щодо Групи не
було застосовано значних штрафів
та/або стягнень через порушення
природоохоронного законодавства та норм

GRI 307: ВІДПОВІДНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНИМ НОРМАМ 2016
307-1

Недотримання природоохоронного
законодавства та норм

Повністю

МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ
ДОДАТКИ

133

Управління відходами, стор. 74

СПІВРОБІТНИКИ

Частково

БЕЗПЕКА

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

306-5

Відходи, які не було передано на
утилізацію

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

Розкриття GRI, стор. 133

Дані про склад відходів за звітний період
не збирались

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Для підтвердження того, що треті сторони
управляють відходами відповідно до вимог
законодавства та договірних зобов’язань,
Метінвест вибірково відвідує об’єкти
переробки відходів і перевіряє їхню
відповідність

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Дані щодо управління відходами надаються
з форм статистичної та внутрішньої звітності,
що складається відповідно до вимог
законодавства у сфері управління відходами.

ПРО
МЕТІНВЕСТ

306-1

ДОДАТОК 1

Показники стандартних елементів звітності відповідно до стандартів GRI та SASB
Елемент
звітності

Опис

Ступінь
розкриття

Розділ
Звіту

Коментарі

Цілі сталого
розвитку ООН

GRI 308: ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ПОСТАЧАЛЬНИКІВ 2016
Повністю

Відповідальне управління ланцюгом
постачання, стор. 36

308-2

Негативний вплив на навколишнє
середовище в ланцюжку поставок і
вжиті заходи

Частково

Відповідальне управління ланцюгом
постачання, стор. 36

Загальна кількість найнятих працівників
та плинність кадрів

Повністю

Профіль персоналу, стор. 94;

401-2

Пільги, що надаються працівникам, які
працюють на умовах повної зайнятості,
та які не надаються працівникам,
що працюють на умовах неповної
зайнятості

Частково

Соціальне забезпечення, стор. 99

401-3

Відпустка для догляду за дитиною

Частково

Розкриття GRI, стор. 134

ПРО ЗВІТ

Нові постачальники, які пройшли
оцінку за екологічним критерієм

ЗМІСТ

308-1

GRI 401: ЗАЙНЯТІСТЬ 2016
401-1

ПРО
МЕТІНВЕСТ

Додаток 3. Розкриття додаткової
інформації відповідно до вимог GRI,
стор. 158

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

GRI 402: ВІДНОСИНИ МІЖ ПРАЦІВНИКАМИ ТА КЕРІВНИЦТВОМ 2016
Мінімальний період повідомлення про
істотні зміни в діяльності організації

Повністю

Розкриття GRI, стор. 134

СПІВРОБІТНИКИ

Згідно законодавства, на підприємствах
в Болгарії, Італії, Великобританії
повідомлення працівників про істотні зміни
відбувається в залежності від їхнього стажу
роботи та професійного рівня (від 7 днів до
4 місяців). На підприємстві в США - не менш
ніж за 60 днів

БЕЗПЕКА
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

У разі значних змін в умовах праці
Метінвест повідомляє про це працівників
українських підприємств за два місяці до
запровадження таких змін, що відповідає
вимогам Трудового кодексу України.

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

402-1

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

У 2020 році відпустку для догляду за
дитиною оформили 14 чоловіків та 680
жінок

ДОДАТКИ

134

Показники стандартних елементів звітності відповідно до стандартів GRI та SASB
Елемент
звітності

Опис

Ступінь
розкриття

Розділ
Звіту

Коментарі

Цілі сталого
розвитку ООН

GRI 403: ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА 2018
Частково

Безпека, стор. 79

403-2

Виявлення небезпек, оцінка ризиків та
розслідування інцидентів

Частково

Управління ризиками в сфері ОП і
ПБ, стор. 80;

ПРО ЗВІТ

Система управління охороною праці та
промисловою безпекою

ЗМІСТ

403-1

Запобігання виробничому
травматизму, стор. 83-84
Повністю

Запобігання виробничому
травматизму, стор. 85

403-4

Проведення навчання, надання
консультацій та інформування
працівників з питань охорони праці та
безпеки

Повністю

Навчання з питань ОП і ПБ, стор. 82

403-5

Навчання працівників з питань охорони
праці та безпеки

Повністю

Навчання з питань ОП і ПБ, стор. 82

403-6

Захист здоров’я працівників

Повністю

Запобігання виробничому
травматизму, стор. 85

403-7

Запобігання та пом’якшення
несприятливих наслідків для здоров’я
й безпеки, безпосередньо пов’язаних з
провадженням діяльності

Повністю

Запобігання виробничому
травматизму, стор. 87

403-8

Система управління охороною праці та
промисловою безпекою

Частково

Розкриття GRI, стор. 135

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Служби охорони праці

ПРО
МЕТІНВЕСТ
КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ
ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ
СПІВРОБІТНИКИ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

Метінвест усвідомлює свою
відповідальність за безпеку персоналу
підрядних організацій під час виконання
ними робіт для Метінвесту відповідно
до договірних зобов’язань. Персонал
підрядника підпорядковується тим самим
правилам охорони праці та техніки безпеки
на робочому місці, що й працівники
Метінвесту

БЕЗПЕКА

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

403-3

ДОДАТКИ

135

ДОДАТОК 1

Показники стандартних елементів звітності відповідно до стандартів GRI та SASB
Елемент
звітності

Опис

Ступінь
розкриття

Розділ
Звіту

Коментарі

403-9

Виробничі травми

Частково

Запобігання виробничому
травматизму, стор. 83;

Кількість відпрацьованих працівниками
годин: 113 448 472

403-10

Професійні захворювання

Частково

Запобігання виробничому
травматизму, стор. 85;

Метінвест не здійснює розрахунок
показників професійних захворювань
серед персоналу підрядників, оскільки це
обов’язок підрядників

GRI 404: ПІДГОТОВКА ТА НАВЧАННЯ 2016
Навчання та розвиток персоналу,
стор. 101

404-2

Програми з розвитку навичок
працівників і програми підтримки під
час перехідного періоду

Повністю

Навчання та розвиток персоналу,
стор. 101

404-3

Частка працівників, щодо яких
проводиться регулярна оцінка
ефективності діяльності та кар’єрного
потенціалу

Повністю

Розкриття GRI, стор. 136

Протягом звітного періоду 100%
працівників пройшли регулярну оцінку
ефективності діяльності та кар’єрного
розвитку

GRI 405: РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА РІВНІ МОЖЛИВОСТІ 2016
Повністю

Профіль персоналу, стор. 95-96

405-2

Рівна винагорода для чоловіків і жінок

Повністю

Профіль персоналу, стор. 96

Повністю

Розкриття GRI, стор. 136

GRI 406: ПРОТИДІЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ 2016
406-1

Випадки дискримінації та вжиті заходи

Протягом звітного періоду не було
виявлено випадків дискримінації

407-1

Частково

Розкриття GRI, стор. 136

Протягом звітного періоду не було
виявлено випадків або ризиків порушення
права працівників чи постачальників
на свободу об’єднання або ведення
колективних переговорів

МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

Підрозділи та постачальники, у яких
можуть порушуватись права на свободу
об’єднань та укладання колективних
договорів, або де є ризик порушення
цих прав

СПІВРОБІТНИКИ

GRI 407: СВОБОДА ОБ’ЄДНАНЬ ТА ВЕДЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ПЕРЕГОВОРІВ 2016

БЕЗПЕКА

Різноманітність органів управління і
співробітників

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

405-1

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Частково

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Середня кількість годин навчання на
одного працівника в рік

ПРО
МЕТІНВЕСТ

404-1

ПРО ЗВІТ

Розкриття GRI, стор. 136

ЗМІСТ

Розкриття GRI, стор. 136

Цілі сталого
розвитку ООН

ДОДАТКИ

136

Показники стандартних елементів звітності відповідно до стандартів GRI та SASB
Елемент
звітності

Опис

Ступінь
розкриття

Розділ
Звіту

Коментарі

Частково

Розкриття GRI, стор. 137

Протягом звітного періоду не було
виявлено жодних напрямів діяльності або
постачальників, щодо яких існує суттєвий
ризик використання дитячої праці

Частково

Розкриття GRI, стор. 137

Протягом звітного періоду не було
виявлено жодних напрямів діяльності або
постачальників, щодо яких існує суттєвий
ризик використання примусової чи
обов’язкової праці

Частково

Права людини, стор. 93

Цілі сталого
розвитку ООН

GRI 408: ДИТЯЧА ПРАЦЯ 2016
Підрозділи та постачальники, щодо яких
існує суттєвий ризик використання
дитячої праці

409-1

GRI 410: ПРАКТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ 2016
Частка співробітників служби безпеки,
які пройшли навчання політикам і
процедурам щодо аспектів
прав людини

Повністю

Права людини, стор. 93

412-2

Навчання співробітників політикам або
процедурам в області прав людини

Повністю

Права людини, стор. 93

412-3

Важливі інвестиційні угоди й контракти,
які повинні включати положення
про права людини або які пройшли
перевірку на дотримання прав людини

Частково

Права людини, стор. 93
БЕЗПЕКА

Оцінка на предмет дотримання прав
людини або дії в зв’язку з правами
людини

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ
СПІВРОБІТНИКИ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

412-1

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

GRI 412: ОЦІНКА ПРАВ ЛЮДИНИ 2016

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

410-1

ПРО
МЕТІНВЕСТ

Підрозділи та постачальники, щодо яких
існує суттєвий ризик використання
примусової чи обов’язкової праці

ПРО ЗВІТ

GRI 409: ПРИМУСОВА ЧИ ОБОВ’ЯЗКОВА ПРАЦЯ 2016

ЗМІСТ

408-1

ДОДАТКИ

137

ДОДАТОК 1

Показники стандартних елементів звітності відповідно до стандартів GRI та SASB
Елемент
звітності

Опис

Ступінь
розкриття

Розділ
Звіту

Повністю

Місцеві громади, стор. 108-119

Повністю

Розкриття GRI, стор. 138

Коментарі

Цілі сталого
розвитку ООН

GRI 413: МІСЦЕВІ ГРОМАДИ 2016
Діяльність у сфері взаємодії з

ЗМІСТ

413-1

місцевими громадами, оцінка впливу
діяльності на місцеві громади та
програми розвитку місцевих громад

ПРО ЗВІТ

Метінвест усвідомлює ризики, пов’язані з
впливом його діяльності на навколишнє
середовище та добробут місцевих громад.
Детальніше про наш підхід до мінімізації
таких ризиків див. у розділах Звіту «Захист
довкілля» та «Місцеві громади»

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

GRI 414: СОЦІАЛЬНА ОЦІНКА ПОСТАЧАЛЬНИКІВ 2016
Відсоток нових постачальників, які
пройшли оцінку з використанням
соціальних критеріїв

Повністю

Відносини з постачальниками,
стор. 36

414-2

Негативні соціальні впливу в ланцюжку
поставок і вжиті заходи

Частково

Відносини з постачальниками,
стор. 36

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

414-1

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Напрями діяльності зі значним
поточним чи потенційним негативним
впливом на місцеві громади

ПРО
МЕТІНВЕСТ

413-2

Повністю

Розкриття GRI, стор. 37

У 2020 році не зареєстровано випадків
негативного впливу продукції підприємств
Метінвесту на здоров’я чи безпеку
споживачів

416-2

Випадки невідповідності нормативним
вимогам щодо впливу продукції та
послуг на здоров’я й безпеку

Повністю

Розкриття GRI, стор. 37

Протягом звітного періоду Метінвест не
отримував жодних скарг чи претензій щодо
негативного впливу продукції на здоров’я
та безпеку споживачів

ДОДАТКИ
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На Групу не було накладено жодних
штрафів за недотримання положень
законодавства про безпечність та якість
продукції

МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

Оцінка впливу продукції та послуг на
здоров’я й безпеку

СПІВРОБІТНИКИ

416-1

БЕЗПЕКА

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

GRI 416: ЗДОРОВ’Я ТА БЕЗПЕКА СПОЖИВАЧІВ 2016

Показники стандартних елементів звітності відповідно до стандартів GRI та SASB
Елемент
звітності

Опис

Ступінь
розкриття

Розділ
Звіту

Коментарі

Цілі сталого
розвитку ООН

GRI 417: МАРКЕТИНГ ТА МАРКУВАННЯ 2016
Вимоги щодо інформації про продукти
й послуги та їхнього маркування

Повністю

Система управління якістю продукції,
стор. 37

417-2

Випадки невідповідності вимогам щодо
інформації про продукти й послуги та
їхнього маркування

Повністю

Розкриття GRI, стор. 139

У 2020 році не виявлено випадків
невідповідності нормативним вимогам
щодо інформації про продукти й послуги та
їхнього маркування

417-3

Випадки невідповідності вимогам щодо
маркетингових комунікацій

Повністю

Розкриття GRI, стор. 139

У 2020 році не виявлено випадків
невідповідності вимогам щодо
маркетингових комунікацій

Повністю

Інформаційна безпека, стор. 42;

Протягом 2020 року не отримано жодних
скарг щодо порушення недоторканності
приватного життя споживачів чи втрати
клієнтських даних

ЗМІСТ

417-1

Розкриття GRI, стор. 139

419-1

Невідповідність законодавством та
нормативними вимогами в соціальній
та економічній сферах

Повністю

Ділова поведінка та протидія
корупції, стор.55;
Розкриття GRI, стор. 139

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

У звітному періоді суттєві штрафи і
нефінансові санкції за порушення
законодавства в соціальній сфері були
відсутні

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

GRI 419: ВІДПОВІДНІСТЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ ВИМОГАМ (2016)

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Кількість обґрунтованих скарг
щодо порушення недоторканності
приватного життя споживачів та втрати
клієнтських даних

ПРО
МЕТІНВЕСТ

418-1

ПРО ЗВІТ

GRI 418: КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ СПОЖИВАЧІВ 2018

БЕЗПЕКА
СПІВРОБІТНИКИ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

ДОДАТКИ

139

ДОДАТОК 1

Показники стандартних елементів звітності відповідно до стандартів GRI та SASB

ТАБЛИЦЯ ПОКАЗНИКІВ SASB METALS AND MINING 2018 ТА SASB IRON AND STEEL 2018
Код

Категорія

Показники
обліку

Одиниця
виміру

Ступінь
розкриття

Розділ
Звіту

Коментарі

Валові викиди парникових газів
(сфера охоплення 1), відсоткова
частка, передбачена нормативними
положеннями щодо обмеження викидів

Метричні тонни (т)
CO2-е,

Частково

Відповідь на виклики
зміни клімату, стор. 62

Метінвест не розраховує відсоток
викидів, які підпадають під
дію регламентуючих угод, що
обмежують викиди

EM-MM-110a.1

Кількісний

EM-IS-110a.1

EM-IS-110a.2

Обговорення
та аналіз

Відсоток (%)

EM-MM-120a.1

Кількісний

EM-IS-120a.1

Метричні
тонни (т)

Частково

Зниження викидів в
атмосферу, стор. 70

Метінвест відстежує викиди
забруднюючих речовин та
регулярно подає відповідну
звітність до державних органів

(1) Загальний обсяг спожитої енергії,
(2) відсоток спожитої електроенергії,
отриманої з енергосистеми (3) відсоток
спожитої відновлювальної енергії

Гігаджоулі (ГДж),

Повністю

Підвищення
енергоефективності,
стор. 66;

(1) Загальний обсяг спожитого палива, (2)
відсоток спожитого вугілля, (3) відсоток
спожитого природного газу, (4) відсоток
спожитого відновлювального палива

Гігаджоулі (ГДж),

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
EM-MM-130a.1

Кількісний

EM-IS-130a.1

Кількісний

Додаток 3. Розкриття
додаткової інформації
відповідно до вимог GRI
та SASB, стор. 159-162

Відсоток (%)

Повністю

Підвищення
енергоефективності,
стор. 66;
Додаток 3. Розкриття
додаткової інформації
відповідно до вимог GRI
та SASB, стор. 159-162

МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

EM-IS-130a.2

Відсоток (%)

СПІВРОБІТНИКИ

Викиди в атмосферу таких шкідливих
речовин: CO, NOx (включно з N2O),
SOx, тверді частинки (PM10), ртуть
(Hg), марганець (Mn), свинець (Pb),
леткі органічні сполуки (ЛОС/VOC) та
поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ/
PAH)

ЯКІСТЬ ПОВІТРЯ

БЕЗПЕКА

Метінвест розробляє
довгострокову дорожню карту
з декарбонізації, підкріплену
систематичними діями для
втілення відповідних цілей

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

Відповідь на виклики
зміни клімату, стор. 62

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Частково

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Не застосовується

ПРО
МЕТІНВЕСТ

Обговорення довгострокової та
короткострокової стратегії або плану
управління викидами парникових
газів (сфера охоплення 1), визначення
цільових показників скорочення викидів
та аналіз ефективності досягнення цілей
порівняно з цільовими показниками

ПРО ЗВІТ

EM-MM-110a.2

ЗМІСТ

ВИКИДИ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ

ДОДАТКИ
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Показники стандартних елементів звітності відповідно до стандартів GRI та SASB
Код

Категорія

Показники
обліку

Одиниця
виміру

Ступінь
розкриття

Розділ
Звіту

Коментарі

Тисяча кубічних
метрів (м3),

Повністю

Управління водними
ресурсами, стор. 71;

Метінвест не споживає воду
з районів, що мають дефіцит
водних ресурсів

УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ
Кількісний

EM-IS-140a.1

Кількісний

Таблиця показників SASB
Metals and Mining 2018 та
SASB Iron and Steel 2018,
стор. 141
Таблиця показників SASB
Metals and Mining 2018 та
SASB Iron and Steel 2018,
стор. 141

У 2020 році не зафіксовано
випадків недотримання дозволів,
норм і правил щодо якості води

Метричні тонни (т),

Повністю

Управління відходами,
стор. 74;

У 2020 році утворилося
255 млн тонн відходів, з яких 97%
малонебезпечні. Здебільшого це
відходи гірничо-збагачувальних
комбінатів у вигляді розкривних
порід і хвостів збагачення. Із
загального обсягу відходів
42 млн тонн становили хвости
збагачення (17%), 17 млн тонн з
яких (41%) були перероблені

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ ТА НЕБЕЗПЕЧНИМИ МАТЕРІАЛАМИ
EM-MM-150a.1

Кількісний

EM-IS-150a.1

Кількісний

EM-IS-150a.1

Кількісний

Метричні тонни (т),

Кількість хвостосховищ за рівнем
потенційної небезпеки відповідно до
Управління з безпеки та охорони праці в
гірничодобувній промисловості (MSHA)

Кількість

Повністю

Відсоток (%)

Управління відходами,
стор. 74;
Таблиця показників SASB
Metals and Mining 2018 та
SASB Iron and Steel 2018,
стор. 141

Частково

Таблиця показників SASB
Metals and Mining 2018 та
SASB Iron and Steel 2018,
стор. 141

У 2020 році утворилося
197 млн тонн відходів збагачення
корисних копалин (без
урахування хвостів збагачення),
що становить 77% від загального
обсягу. 37 млн тонн таких відходів
(19%) було перероблено
У 2020 році 97% – це
малонебезпечні відходи.
Здебільшого це відходи гірничозбагачувальних комбінатів у
вигляді розкривних порід і
хвостів збагачення

МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

Метінвест не класифікує свої
хвостосховища за рівнем
потенційної небезпеки відповідно
до Управління з безпеки та
охорони праці в гірничодобувній
промисловості (MSHA)

СПІВРОБІТНИКИ

Загальний обсяг відходів збагачення
корисних копалин, відсоток
перероблених відходів

Таблиця показників SASB
Metals and Mining 2018 та
SASB Iron and Steel 2018,
стор. 141

БЕЗПЕКА

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

EM-MM-150a.3

Відсоток (%)

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

EM-MM-150a.2

Загальний обсяг відходів хвостосховищ,
відсоток перероблених відходів

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Повністю

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Кількість

ПРО
МЕТІНВЕСТ

Кількість випадків недотримання
дозволів, стандартів і правил щодо якості
води

Відсоток (%)

ПРО ЗВІТ

EM-MM-140a.2

(1) Загальний обсяг забору прісної води,
(2) загальний обсяг спожитої прісної води,
включно з відсотком джерел у регіонах
з високою чи дуже високою нестачею
водних ресурсів

ЗМІСТ

EM-MM-140a.1

ДОДАТКИ
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ДОДАТОК 1

Показники стандартних елементів звітності відповідно до стандартів GRI та SASB
Код

Категорія

Показники
обліку

Одиниця
виміру

Ступінь
розкриття

Розділ
Звіту

Коментарі

Опис політик і практик екологічного
менеджменту для виробничих
майданчиків, на яких провадиться
діяльність

Не застосовується

Частково

Захист довкілля. Наш
підхід та стратегія,
стор. 60;

Частка виробничих майданчиків, на
яких: (1) прогнозується утворення кислих
стоків, (2) вживаються заходи щодо
зниження утворення кислих стоків,
(3) передбачена нейтралізація або
очищення

Відсоток (%)

Повністю

Таблиця показників SASB
Metals and Mining 2018 та
SASB Iron and Steel 2018,
стор. 142

У 2020 не зафіксовано жодних
зареєстрованих прецедентів зі
стоками кислотоутворюючих
речовин у поверхневі або
ґрунтові води в об’єктах Групи

Відсоток (%)

Повністю

Таблиця показників SASB
Metals and Mining 2018 та
SASB Iron and Steel 2018,
стор. 142

Метінвест не веде виробничу
діяльність у заповідних
природних зонах і на
територіях з високою цінністю
біорізноманіття та не впливає
на середовище існування видів,
що внесені до Червоного списку
Міжнародного союзу охорони
природи (МСОП) і національного
природоохоронного списку

ВПЛИВ НА БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Кількісний

Біорізноманіття та
відновлення ландшафтів,
стор. 75

ПРО ЗВІТ

EM-MM-160a.2

Обговорення
та аналіз

ЗМІСТ

EM-MM-160a.1

ПРО
МЕТІНВЕСТ

кислих стоків
Кількісний

Відсоток (1) доведених та (2) частково
розвіданих запасів, розташованих на
землях чи територіях корінних народів
або поблизу них

Відсоток (%)

Повністю

Таблиця показників SASB
Metals and Mining 2018 та
SASB Iron and Steel 2018,
стор. 142

Метінвест не веде виробничу
діяльність на землях чи
територіях корінних народів та
поблизу них

EM-MM-210a.3

Обговорення
та аналіз

Обговорення процесів взаємодії та
практик належної обачності щодо
прав людини, прав корінних народів
та провадження діяльності в зонах
конфлікту

Не застосовується

Частково

Права людини, стор. 93

Метінвест не веде виробничу
діяльність на землях чи
територіях корінних народів та
поблизу них

СПІВРОБІТНИКИ

Кількісний

БЕЗПЕКА
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

EM-MM-210a.2

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

БЕЗПЕКА, ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ПРАВА КОРІННИХ НАРОДІВ

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Відсоток (1) доведених та (2) частково
розвіданих запасів на ділянках, що мають
статус охоронюваних територій, або
які є середовищем існування видів під
загрозою зникнення, чи поблизу таких
ділянок

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

EM-MM-160a.3

ДОДАТКИ
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Показники стандартних елементів звітності відповідно до стандартів GRI та SASB
Код

Категорія

Показники
обліку

Одиниця
виміру

Ступінь
розкриття

Розділ
Звіту

Коментарі

ВІДНОСИНИ З МІСЦЕВИМ НАСЕЛЕННЯМ
Обговорення процесу управління
ризиками й можливостями, пов’язаними
з правами та інтересами місцевого
населення

Не застосовується

Повністю

Програми соціального
партнерства, стор. 109-119

EM-MM-210b.2

Кількісний

Кількість і тривалість затримок
нетехнічного характеру

Кількість, дні

Повністю

Таблиця показників SASB
Metals and Mining 2018 та
SASB Iron and Steel 2018,
стор. 143

Протягом звітного періоду не
зафіксовано випадків затримки
через причини нетехнічного
характеру

Відсоток активної робочої сили,
охопленої колективними договорами

Відсоток (%)

Повністю

Колективні договори
та взаємодія з
профспілками, стор. 93

EM-MM-310a.2

Кількісний

Кількість та тривалість страйків і локаутів

Кількість, дні

Повністю

Таблиця показників SASB
Metals and Mining 2018 та
SASB Iron and Steel 2018,
стор. 143

ЗДОРОВ’Я ТА БЕЗПЕКА ПРАЦІВНИКІВ
EM-MM-320a.1

Коефіцієнт

Частково

Запобігання
виробничому
травматизму, стор. 83-84

Обговорення
та аналіз

Обговорення питань управління
ризиками нещасних випадків і безпеки,
а також управління довгостроковими
ризиками для здоров’я і безпеки

Не застосовується

Повністю

Безпека, стор. 79;

МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

Управління ризиками
сталого розвитку,
стор. 29-31

СПІВРОБІТНИКИ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

EM-CO-320a.2

БЕЗПЕКА

(1) коефіцієнт частоти виникнення всіх
нещасних випадків та професійних
захворювань відповідно до даних
Управління з безпеки та охорони праці
в гірничодобувній промисловості
(MSHA), (2) рівень смертності, (3) частота
виникнення потенційно небезпечних
ситуацій (NMFR) та середня кількість
годин навчання з питань охорони
здоров’я, безпеки та реагування на
надзвичайні ситуації для (а) працівників,
що працюють повний робочий день, і (б)
працівників за контрактом

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

Кількісний

EM-IS-320a.1

Протягом звітного періоду не
зафіксовано страйків чи локаутів

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Кількісний

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

EM-MM-310a.1

ПРО
МЕТІНВЕСТ

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

ПРО ЗВІТ

Обговорення
та аналіз

ЗМІСТ

EM-MM-210b.1

ДОДАТКИ
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ДОДАТОК 1

Показники стандартних елементів звітності відповідно до стандартів GRI та SASB
Код

Категорія

Показники
обліку

Одиниця
виміру

Ступінь
розкриття

Розділ
Звіту

Коментарі

ДІЛОВА ЕТИКА ТА ПРОЗОРІСТЬ
Не застосовується

Повністю

Ділова поведінка та
протидія корупції,
стор. 54-57

EM-MM-510a.2

Кількісний

Провадження діяльності в країнах, що
посідають 20 найнижчих позицій в Індексі
сприйняття корупції від організації
Transparency International

Метричні тонни (т)
товарні

Повністю

Таблиця показників SASB
Metals and Mining 2018 та
SASB Iron and Steel 2018,
стор. 144

Обговорення процесу управління
ризиками під час видобутку залізної руди
та/або коксівного вугілля, що пов’язані з
екологічними і соціальними аспектами

Не застосовується

Повністю

Відповідальне
управління ланцюгом
постачання, стор. 37

Метінвест не веде виробничу
діяльність у країнах, що посідають
20 найнижчих позицій в
Індексі сприйняття корупції
від організації Transparency
International

ПРО
МЕТІНВЕСТ

Опис системи управління протидією
корупції та хабарництву у межах всього
ланцюга створення вартості

УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГОМ ПОСТАЧАННЯ
EM-IS-430a.1

Обговорення
та аналіз

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ
Кількісний

Виробництво (1) залізної руди та (2)
товарної металопродукції

Метричні
тонни (т) товарні

Повністю

Річний звіт Групи
Метінвест за 2020 рік

EM-MM-000.B

Кількісний

Загальна кількість працівників та відсоток
підрядників

Кількість,

Частково

Профіль персоналу,
стор. 94;

Виробництво необробленої сталі,
відсоток виробленої продукції (1)
киснево-конверторним способом, (2) на
дугових електросталеплавильних печах

Метричні тонни (т),

Повністю

Метінвест у цифрах,
2020 рік, стор. 13

Відсоток (%)

Кількісний

Загальне виробництво залізної руди

Метричні
тонни (т)

Повністю

Метінвест у цифрах,
2020 рік, стор. 13

EM-IS-000.C

Кількісний

Загальне виробництво коксівного вугілля

Метричні
тонни (т)

Повністю

Метінвест у цифрах,
2020 рік, стор. 13

СПІВРОБІТНИКИ

EM-IS-000.B

100% сталевої продукції
вироблено кисневоконверторним способом

БЕЗПЕКА

Кількісний

Додаток 3. Розкриття
додаткової інформації
відповідно до вимог,
стор. 157-158

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

EM-IS-000.A

Відсоток (%)

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

EM-MM-000.A

ПРО ЗВІТ

Обговорення
та аналіз

ЗМІСТ

EM-MM-510a.1

ДОДАТКИ
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ДОДАТОК 2

ПРО ЗВІТ

У таблиці нижче описано підхід Групи до управління суттєвими аспектами (GRI 103-2) та оцінки ефективності
підходу (GRI 103-3). Також надано список показників GRI, які пов’язані з кожним суттєвим аспектом, що
розкривається в Звіті.

ЗМІСТ

Розкриття інформації про
підхід до управління

ПРО
МЕТІНВЕСТ

№

Суттєвий аспект

Розкриття стандартів GRI у Звіті

До складу корпоративного управління
Metinvest B.V. входять Загальні збори
акціонерів, Наглядова Рада та Рада
Директорів. Менеджмент забезпечує
підтримку діяльності органів
корпоративного управління на рівні Групи.

Наглядова Рада щорічно встановлює
командні цілі для менеджменту, а також
персональні цілі для Генерального
директора, який розподіляє їх серед
менеджменту Групи відповідно до їхніх
посадових функцій за умови затвердження
Наглядовою Радою.

102-18 Структура корпоративного
управління

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
1

Корпоративне управління
Додаткову інформацію надано
в розділі «Корпоративне
управління» та в Річному звіті
Групи Метінвест за 2020 рік

Ці цілі вносяться в систему КПЕ, де кожна
з них зважується на основі здатності
керівника впливати на її досягнення.

102-21 Консультування зацікавлених сторін
з економічних, екологічних та соціальних
питань
102-22 Склад вищого органу корпоративного
управління та його комітетів
102-24 Висунення та відбір кандидатів у
члени вищого керівного органу
102-25 Конфлікт інтересів

102-27 Колективні знання вищого органу
корпоративного управління

102-30 Ефективність процесів управління
ризиками

ДОДАТКИ
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102-29 Роль вищого органу корпоративного
управління у виявленні економічних,
екологічних і соціальних впливів і
управлінні ними

МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

102-28 Оцінка роботи вищого органу
управління

СПІВРОБІТНИКИ

102-26 Роль вищого органу корпоративного
управління у визначенні цілей організації, її
цінностей і стратегії

БЕЗПЕКА

Наприкінці року Наглядова Рада
проводить щорічну оцінку діяльності
менеджменту на основі їхньої самооцінки

102-20 Відповідальність на виконавчому
рівні за вирішення економічних,
екологічних і соціальних питань

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

Група забезпечує ефективність своєї
вертикально інтегрованої структури та
бізнес-моделі, керуючись основними
принципами управління: спеціалізація,
вертикальна інтеграція, єдине стратегічне
управління, централізація, зростання та
інвестиції, впровадження найкращих
світових практик, синтез традицій та
інновацій, прихильність до лідерства та
особисте ставлення до справи

102-19 Делегування повноважень

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Оцінка підходу до управління

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Підхід до управління та його складові

ДОДАТОК 2

Розкриття інформації про підхід до управління
Підхід до управління та його складові

Оцінка підходу до управління

Розкриття стандартів GRI у Звіті

2

Протидія корупції

На рівні менеджменту функціонує Комітет
з корпоративного управління, контролю
та етики, засідання якого проходять
щоквартально. Порядок денний засідань
включає оцінку заходів із запобігання
проявам неетичної поведінки й корупції
та прийняття рішень щодо впровадження
відповідних заходів у разі підтвердження
факту порушення принципів Кодексу етики
або інших етичних норм.

На підприємствах Групи проводяться
регулярні перевірки та аудити з метою
виявлення та аналізу можливих ризиків
корупції та хабарництва. Отримані
результати використовуються для
прийняття рішень щодо перегляду політик
і стандартів, удосконалення процедур
оцінки ризиків

102-17 Механізми звернення за
консультаціями з питань етичної поведінки

Додаткову інформацію надано в
розділі «Сталий розвиток»

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ
ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

Група складає та регулярно переглядає
список посад з високим рівнем ризику
щодо корупції та шахрайства. Також у межах
процесу призначення на керівні посади всі
внутрішні й зовнішні кандидати проходять
обов’язкову процедуру перевірки.
Метінвест проводить антикорупційну
перевірку постачальників, а також оцінку
ризиків діяльності, яка пов’язана зі
взаємодією з державними органами

205-3 Підтверджені випадки корупції та
вжиті заходи

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Кодекс етики містить положення про
протидію корупції та хабарництву, які
застосовуються до всіх працівників
Метінвесту.

205-2 Інформування про антикорупційні
політики й процедури та проведення
відповідних тренінгів

ПРО
МЕТІНВЕСТ

На підприємствах Групи функціонують
юридичні служби, які відповідають за
виявлення, аналіз та оцінку ризиків,
пов’язаних з корупцією та шахрайством, а
також за повідомлення Служби комплаєнсофіцера про критичні питання, що
потребують вирішення.

205-1 Діяльність, щодо якої було проведено
оцінювання ризиків, пов’язаних із
корупцією

ПРО ЗВІТ

Суттєвий аспект

ЗМІСТ

№

БЕЗПЕКА
СПІВРОБІТНИКИ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

ДОДАТКИ
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Розкриття інформації про підхід до управління
Суттєвий аспект

Підхід до управління та його складові

Оцінка підходу до управління

Розкриття стандартів GRI у Звіті

3

Етика і комплаєнс

Програма комплаєнс охоплює всі
підприємства Групи й включає розробку
політик із забезпечення нормативноправової відповідності, навчання
персоналу, оцінку комплаєнс-ризиків і
звітування про дотримання нормативних
вимог.

Програма комплаєнс передбачає річні
цілі, контроль над виконанням яких
здійснюють комплаєнс-координатори на
рівні підприємств, а Наглядова Рада – на
рівні Групи.

102-16 Цінності, принципи, стандарти і
норми поведінки

Додаткову інформацію надано в
розділі «Сталий розвиток»

408-1 Підрозділи та постачальники, щодо
яких існує суттєвий ризик використання
дитячої праці
409-1 Підрозділи та постачальники, щодо
яких існує суттєвий ризик використання
примусової чи обов’язкової праці

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ
БЕЗПЕКА
СПІВРОБІТНИКИ

У Групі діє Процедура декларування
конфлікту інтересів та політика у
сфері протидії відмиванню грошей та
фінансуванню тероризму

407-1 Підрозділи та постачальники, у яких
можуть порушуватись права на свободу
об’єднань та укладання колективних
договорів, або де є ризик порушення цих
прав

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Викладені в кодексі етичні стандарти
інтегровано в процедури відбору
постачальників.

406-1 Випадки дискримінації та вжиті
заходи

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

Основні засади нашої бізнес-поведінки
зафіксовано в Кодексі етики, що
встановлює етичні норми і стандарти
ведення бізнесу, якими повинні щодня
керуватися в своїй діяльності співробітники
Групи. Для поширення обізнаності
співробітників із приводу всіх необхідних
положень та стандартів ділової етики
проводяться тематичні тренінги та кампанії.

206-1 Правові дії у зв’язку з
перешкоджанням конкуренції та
порушенням антимонопольного
законодавства

ПРО
МЕТІНВЕСТ

До складу комітету входить менеджмент
на чолі з Генеральним директором
Групи. Комплаєнс-координатори
підпорядковуються Службі комплаєнсофіцера та контролюють реалізацію
Програми комплаєнс на підприємствах.
Юридичний департамент веде моніторинг
здійснення контролю щодо конфлікту
інтересів, аналізує та оцінює його
суттєвість.

102-25 Конфлікт інтересів

ПРО ЗВІТ

Комітет з корпоративного управління,
контролю та етики здійснює нагляд за
реалізацією Програми комплаєнс, приймає
рішення щодо питань конфлікту інтересів
і розглядає повідомлення про підозру в
скоєнні неправомірних дій, отриманих
через Лінію довіри.

Звітування щодо статусу реалізації
Програми комплаєнс проходить під час
щоквартального засідання Комітету з
аудиту і фінансів у складі Наглядової Ради.
Наглядова Рада затверджує цілі Програми
комплаєнс на наступний рік

102-17 Механізми звернення за
консультаціями з питань етичної поведінки

ЗМІСТ

№

ДОДАТКИ
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Розкриття інформації про підхід до управління
Суттєвий аспект

Підхід до управління та його складові

Оцінка підходу до управління

Розкриття стандартів GRI у Звіті

4

Прозорість і відкритість бізнесу

Група Метінвест регулярно публікує
фінансові і нефінансові звіти на своєму
сайті.

Дирекція із внутрішнього аудиту
забезпечує достовірність нефінансових
показників, відображених у Звіті зі сталого
розвитку.

Інформацію про всі показники GRI
розкрито у Звіті

Додаткову інформацію надано
в розділі «Сталий розвиток» та
в Річному звіті Групи Метінвест
за 2020 рік

Фінансова звітність Метінвесту проходить
аудит третьої сторони (докладніше про
останній звіт незалежного аудитора на
сторінці 79 Річного звіту за 2020 рік)

ПРО ЗВІТ
ПРО
МЕТІНВЕСТ
СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Дирекція зі сталого розвитку та взаємодії
з колективом відповідає за підтримку
довгострокових відносин з різними
групами зацікавлених сторін, зокрема
працівниками, місцевими громадами,
медіа та неурядовими організаціями.
Департамент управління фінансами
взаємодіє з фінансовими організаціями,
менеджери із взаємодії з державними
органами співпрацюють з державними
органами, Дирекція з продажу
відповідає за управління відносинами
з клієнтами, аДирекція з логістики та
закупівель відповідає за взаємодію з
постачальниками.

ЗМІСТ

№

У Групі діє Лінія довіри для отримання
зворотного зв’язку від внутрішніх та
зовнішніх зацікавлених сторін

5

Права людини
Додаткову інформацію надано в
розділі «Співробітники»

406-1 Випадки дискримінації та вжиті
заходи
410-1 Частка співробітників служби
безпеки, які пройшли навчання політикам і
процедурам щодо аспектів прав людини
412-1 Оцінка на предмет дотримання прав
людини або дії в зв’язку з правами людини
412-2 Навчання співробітників політикам
або процедурам в області прав людини
412-3 Важливі інвестиційні угоди й
контракти, які повинні включати
положення про права людини або які
пройшли перевірку на дотримання прав
людини

ДОДАТКИ
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Комітет з корпоративного управління,
контролю та етики на рівні менеджменту
розглядає питання, пов’язані з порушенням
норм етичної поведінки та прав людини

405-1 Різноманітність органів управління і
співробітників

МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

Питання щодо дотримання прав людини
враховуються під час оцінки статусу
реалізації Програми комплаєнс

102-17 Механізми звернення за
консультаціями з питань етичної поведінки

СПІВРОБІТНИКИ

Кодекс етики Групи ґрунтується на
принципах поваги прав людини, надання
рівних можливостей для всіх працівників
без винятку та недопущення дискримінації
за ознакою національності, расової
приналежності, статі, віку чи релігійних
переконань. У Кодексі етики також
закріплено права працівників на гідні
умови праці, охорону здоров’я й безпеку.
Група використовує конфіденційну Лінію
довіри СКМ для повідомлення про випадки
неетичної поведінки та порушення прав
людини.

102-16 Цінності, принципи, стандарти і
норми поведінки

БЕЗПЕКА

Контроль за дотриманням Кодексу
етики та положень про права людини
здійснюється завдяки набору внутрішніх
метрик, зокрема: кількість працівників,
ознайомлених з положеннями Кодексу
етики, кількість підтверджених скарг,
отриманих через Лінію довіри.

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

Відносини Метінвесту як роботодавця зі
своїми співробітниками побудовані згідно
з принципами Міжнародної організації
праці (МОП) та нормами трудового права.
Метінвест дотримується вимог трудового
законодавства в кожній країні, де працюють
підприємства Групи.

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ

Розкриття інформації про підхід до управління
Суттєвий аспект

Підхід до управління та його складові

Оцінка підходу до управління

Розкриття стандартів GRI у Звіті

6

Охорона праці та промислова
безпека

Управління питаннями з охорони
праці і промислової безпеки (ОП і ПБ)
розглядається на всіх рівнях організації.

У 2020 році ми продовжили сертифікацію
наших підприємств згідно з провідним
міжнародним стандартом з охорони праці
ISO 45001, який замінив OHSAS 18001. На
кінець звітного періоду десять підприємств
Групи Метінвест були сертифіковані за ISO
45001, пройшовши необхідний аудит.

403-1 Система управління охороною праці
та промисловою безпекою

Додаткову інформацію надано в
розділі «Безпека»

403-4 Проведення навчання, надання
консультацій та інформування працівників
з питань охорони та безпеки
403-5 Навчання працівників з питань
охорони праці та безпеки
403-6 Захист здоров’я працівників
403-7 Запобігання та пом’якшення
несприятливих наслідків для здоров’я й
безпеки праці, безпосередньо пов’язаних з
провадженням діяльності
403-8 Система управління охороною праці
та промисловою безпекою
403-9 Виробничі травми
403-10 Професійні захворювання

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК
КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

У Групі діє Політика і принципи в сфері
охорони праці, здоров’я й навколишнього
середовища, а також 15 корпоративних
стандартів з ОП і ПБ, що відображають
комплексний підхід Групи до забезпечення
безпечних умов праці

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

На підприємствах Групи регулярно
проводиться оцінка ризиків з ОП і
ПБ, пов’язаних з різними аспектами
діяльності. В цьому нам допомагають
загальновизнані світові стандарти, зокрема:
метод ідентифікації небезпек (HAZID),
метод аналізу впливу на довкілля (ENVID),
дослідження небезпеки та працездатності
(HAZOP), дослідження безпеки робіт,
систем захисного блокування (LOTO) та
допуску до виконання робіт, а також аналіз
безпеки праці (JSA). Група також проводить
внутрішні аудити для оцінки підприємств
щодо їхнього дотримання вимог стандартів
і нормативних актів у сфері охорони праці
та промислової безпеки

403-3 Служби охорони праці

ПРО
МЕТІНВЕСТ

Департамент з охорони праці та
промислової безпеки в складі Дирекції зі
сталого розвитку та взаємодії з колективом
координує реалізацію програм з ОП і
ПБ на рівні Групи. Підрозділи з охорони
праці та промислової безпеки стежать
за дотриманням правил безпеки і
впровадженням необхідних заходів на
кожному підприємстві.

Група відстежує ефективність системи
управління ОП і ПБ на кожному
підприємстві за допомогою набору
ключових показників ефективності (КПЕ)
– «Світлофор охорони праці і промислової
безпеки».

403-2 Виявлення небезпек, оцінка ризиків
та розслідування інцидентів

ПРО ЗВІТ

Комітет відповідає за моніторинг та
контроль щодо дотримання міжнародних
стандартів та вимог на найвищому
рівні управління, розглядає результати
розслідування потенційно небезпечних
інцидентів та сприяє впровадженню
ініціатив і програм зі зниження ризиків їх
виникнення.

ЗМІСТ

№

БЕЗПЕКА
СПІВРОБІТНИКИ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020
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7

Навчання та розвиток

Дирекція зі сталого розвитку та взаємодії
з колективом відповідає за розробку
навчальних програм, проведення
тренінгів та розвиток партнерства із
зовнішніми навчальними закладами.
Система навчання та розвитку в
Метінвесті представлена Корпоративним
університетом і навчальними центрами
на підприємствах. Група пропонує низку
обов’язкових і факультативних освітніх
програм, розроблених з урахуванням
потреб конкретних функцій і різних рівнів
та орієнтованих на розвиток професійних
навичок і особистих якостей.

Реалізація стратегії управління
персоналом перевіряється щорічно, а
отримані результати враховуються під час
планування діяльності на наступний рік.

404-1 Середня кількість годин навчання на
одного працівника в рік

Додаткову інформацію надано в
розділі «Співробітники»

401-2 Пільги, що надаються працівникам,
які працюють на умовах повної зайнятості,
та які не надаються працівникам, що
працюють на умовах неповної зайнятості
401-3 Відпустка для догляду за дитиною
403-3 Служби охорони праці
403-6 Захист здоров’я працівників

СПІВРОБІТНИКИ

202-1 Співвідношення стандартної ставки
заробітної плати працівників початкового
рівня за статтю до встановленої
мінімальної заробітної плати на місцевому
рівні

БЕЗПЕКА

Підрозділи з охорони праці та промислової
безпеки на кожному підприємстві
регулюють дотримання питань ОП і ПБ

Реалізація стратегії управління
персоналом перевіряється щорічно, а
отримані результати враховуються під час
планування діяльності на наступний рік

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

Додаткову інформацію надано
в розділах «Співробітники»
та «Безпека»

Дирекція зі сталого розвитку та взаємодії з
колективом контролює процес управління
персоналом на підприємствах Групи
та реалізацію відповідної стратегії, що
передбачає проведення регулярного
перегляду системи винагороди
працівників і програм соціальних виплат.

Підхід до оцінки впливу програм навчання
і професійного розвитку варіюється
залежно від типу навчання та цільової
аудиторії. Методи оцінки включають
опитування працівників, перевірку
та оцінку рівня знань, а також оцінку
показників ефективності діяльності,
пов’язаних із застосуванням професійних
навичок, отриманих працівниками під час
навчання. Ефективність методів навчання
оцінюється на основі відгуків, отриманих
від працівників і розробників курсів, а
також динаміки відповідних показників
ефективності

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

Справедливі умови праці, гідна
оплата і соціальні пільги для
співробітників, забезпечення
добробуту

Група також працює над підвищенням
якості підготовки в навчальних центрах
підприємств.

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

8

404-3 Частка працівників, щодо
яких проводиться регулярна оцінка
ефективності діяльності та кар’єрного
потенціалу

ПРО
МЕТІНВЕСТ

У 2020 році Група створила перший
недержавний гірничо-металургійний
університет Метінвест Політехніка

Метінвест оновив стратегію навчання та
розвитку персоналу: синхронізував її із
системою щорічної оцінки та розгляду
менеджерів кадрового резерву на керівні
посади, а також зміцнив систему оцінки
персоналу.

404-2 Програми з розвитку навичок
працівників і програми підтримки під час
перехідного періоду

ПРО ЗВІТ

Суттєвий аспект

ЗМІСТ

№
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9

Різноманітність та
інклюзивність

Дирекція зі сталого розвитку та
взаємодії з колективом відповідає за
управління персоналом, забезпечення
збалансованості структури персоналу,
рівних можливостей для всіх працівників і
поваги до них.

Реалізація стратегії управління
персоналом перевіряється щорічно, а
отримані результати враховуються під час
планування діяльності на наступний рік.

202-1 Співвідношення стандартної ставки
заробітної плати працівників початкового
рівня за статтю до встановленої
мінімальної заробітної плати на місцевому
рівні

Додаткову інформацію надано в
розділі «Співробітники»

Залучення місцевих громад

11

Економічна підтримка місцевих
громад і соціальні інвестиції
Додаткову інформацію надано в
розділі «Місцеві громади»

413-1 Діяльність у сфері взаємодії з
місцевими громадами, оцінка впливу
діяльності на місцеві громади та програми
розвитку місцевих громад
413-2 Напрями діяльності зі значним
поточним чи потенційним негативним
впливом на місцеві громади

БЕЗПЕКА
СПІВРОБІТНИКИ

У 2020 році ми реалізовували проєкти з
покращення інфраструктури, розвитку
медицини та освіти, підтримки культури
та спорту, підвищення екологічної
культури в регіонах присутності Групи, а
також зосередили зусилля на ініціативах,
спрямованих на боротьбу з поширенням
COVID-19 і захист місцевих громад

203-2 Суттєвий непрямий економічний
вплив

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

В межах реалізації програм соціального
партнерства ми приділяємо увагу
ініціативам, що мають значний вплив
на соціально-економічний розвиток
міст і територій, сприяють покращенню
привабливості регіонів присутності
Групи, спрямовані на зменшення відтоку
кваліфікованих кадрів, зокрема молодих
спеціалістів, направлені на сферу освіти,
розвивають таланти та місцеві громади.

Група постійно веде відкритий діалог з
місцевими громадами і зважає на їхню
думку, щоб реалізовувати проєкти, які
створюватимуть для них найбільшу
цінність. Відділ соціологічних досліджень
Метінвесту допомагає здійснювати
моніторинг та аналіз громадської думки.
Результати використовуються для оцінки
відповідності реалізованих ініціатив
потребам місцевих громад та допомагають
Метінвесту в прийнятті майбутніх рішень
щодо реалізації соціальних проєктів

203-1 Інвестиції в інфраструктуру та
підтримка послуг

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Група системно реалізує довгострокові
стратегічні програми соціального
партнерства з неурядовими організаціями
та місцевими органами влади для
підтримки сталого розвитку регіонів
присутності.

Метінвест стежить за забезпеченням
узгодженості програм соціального
партнерства з потребами місцевих громад.

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Дирекція зі сталого розвитку та
взаємодії з колективом відповідає
за реалізацію програм соціального
партнерства, управління інвестиціями
в розвиток громад і звітування про
результати діяльності перед Наглядовою
Радою. Бюджет програми соціального
партнерства затверджує Наглядова Рада.

405-2 Рівна винагорода для чоловіків та
жінок

ПРО
МЕТІНВЕСТ

10

405-1 Різноманітність органів управління і
співробітників
ПРО ЗВІТ

Цінності, закріплені в Кодексі етики, також
включають різноманітність і невизнання
дискримінації за будь-якою ознакою

Метінвест здійснює регулярний
моніторинг чисельності персоналу,
показника плинності кадрів та показників
структури персоналу, зокрема частки
жінок, частки посад, які обіймають особи з
інвалідністю тощо

ЗМІСТ

№
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Комітет з аудиту і фінансів здійснює
нагляд за всіма аспектами фінансової та
аудиторської діяльності Групи в інтересах
акціонерів та від імені Наглядової Ради.
Основні обов’язки Комітету охоплюють
контроль за виконанням бюджету,
складання фінансової звітності, управління
ризиками, оцінку ефективності системи
внутрішнього контролю, управління
функцією внутрішнього аудиту та оцінку
зовнішнього аудитора.

Моніторинг економічних показників Групи
здійснюється за допомогою стратегічних
КПЕ, включно з, окрім іншого, фінансовими
показниками та обсягами виробництва,
які переглядаються в динаміці. Ключові
показники розвитку бізнесу й економічні
показники перевіряються щомісяця
менеджментом та щоквартально – на
засіданнях Наглядової Ради.

201-4 Фінансова допомога, отримана від
держави

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ
12

Економічні показники

203-2 Суттєвий непрямий економічний
вплив

ПРО ЗВІТ
ПРО
МЕТІНВЕСТ
СТАЛИЙ
РОЗВИТОК
КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ
ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

Основним обов’язком Комітету зі
стратегії та інвестицій є аналіз та надання
рекомендацій Наглядовій Раді щодо
стратегічних цілей Групи, а також питань,
пов’язаних з поточною та майбутньою
діяльністю, інвестиціями та операціями
злиття й поглинання. Економічне
планування здійснюється різними
підрозділами і на різних корпоративних
рівнях, які беруть участь у формуванні
прибутку й витрат. Метінвест щорічно
переглядає бізнес-план на наступні
12 місяців, яка підлягає затвердженню
Наглядовою Радою. Короткострокові
бізнес-плани переглядаються щомісяця за
участю Керуючого комітету та Бюджетного
комітету на рівні менеджменту й
затверджуються Генеральним директором

Річне бізнес-планування – це процес, що
включає всі центри прибутку та обліку
витрат і функції підтримки. Наглядова Рада
відповідає за затвердження бізнес-плану
та щоквартальний перегляд звіту про його
виконання, а менеджмент – за щомісячний
перегляд і затвердження звіту за всіма
ключовими показниками

203-1 Інвестиції в інфраструктуру та
підтримка послуг

ЗМІСТ

Додаткову інформацію надано
в розділах «Про Метінвест» та
в Річному звіті Групи Метінвест
за 2020 рік

БЕЗПЕКА
СПІВРОБІТНИКИ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ
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13

Відповідальність за якість
продукції та послуг

Регламент щодо управління якістю
продукції є основним документом для
підприємств Групи, на якому базуються
внутрішні процедури щодо забезпечення
якості продукції. Дирекція з технології та
якості контролює дотримання відповідних
вимог у процесі виробничої діяльності на
кожному підприємстві.

Покращенню системи управління
якістю на підприємствах Групи
сприяє запровадження міжнародних
стандартів. На кінець 2020 року майже
всі наші виробничі підприємства були
сертифіковані згідно зі стандартом ISO 9001.

417-1 Вимоги щодо інформації про
продукти й послуги та їхнього маркування

Додаткову інформацію надано
в розділах «Про Метінвест» і
«Сталий розвиток»

ПРО
МЕТІНВЕСТ
СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Ефективність управління
взаємовідносинами з клієнтами регулярно
оцінюється на основі виконання
конкретних КПЕ, які включають, серед
іншого, обсяги продажів, час обробки
замовлень і рівень задоволеності клієнтів

417-3 Випадки невідповідності вимогам
щодо маркетингових комунікацій
ПРО ЗВІТ

За взаємодію з клієнтами відповідає
Дирекція з продажу. Система управління
відносинами з клієнтами (CRM) допомагає
здійснювати моніторинг і контроль
відповідних процесів. Кожного року на
наших підприємствах проводиться оцінка
ефективності взаємодії з клієнтами та їхньої
задоволеності

На кожному з підприємств створюється
Рада з питань якості, на засіданнях якої
проводиться аналіз відповідності чинної
системи контролю якості вимогам
ISO 9001. Також щомісяця підприємства
Групи проводять оцінку ефективності
систем управління якістю і діяльності
відповідних підрозділів, перевіряючи
наявність претензій від клієнтів, рівень
невідповідності та браку продукції.

417-2 Випадки невідповідності вимогам
щодо інформації про продукти й послуги
та їхнього маркування

ЗМІСТ

№

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ
ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ
БЕЗПЕКА
СПІВРОБІТНИКИ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ
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14

Закупівлі та екологічна оцінка
постачальників

Дирекція з логістики та закупівель
здійснює контроль за процесом закупівель
і відповідає за впровадження методології
закупівель, розробку категорійної стратегії
закупівель, управління відносинами з
постачальниками та інтеграцію принципів
сталого розвитку в управління ланцюгом
постачання.

Група проводить внутрішні аудити з
метою контролю й оцінки ефективності
закупівель. За результатами аудиту
формуються зауваження щодо підвищення
ефективності ланцюга поставок для
розгляду менеджментом і впроваджуються
відповідні заходи. Аудити дозволяють
здійснювати подальший моніторинг
виконання наданих рекомендацій

102-9 Ланцюг постачання

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ
БЕЗПЕКА
СПІВРОБІТНИКИ

У 2019-2020 роках було розроблено нові
регламентуючі документи на базі кращих
підходів до управління закупівлями
– Політика закупівель, Регламент з
управління закупівлями, Процедура
закупівель за напрямами та Кодекс
ділового партнерства

414-2 Негативні соціальні впливу в
ланцюжку поставок і вжиті заходи

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

Одним із критеріїв отримання попередньої
кваліфікації постачальника є його
обов’язкове ознайомлення з Кодексом
етики Групи Метінвест, принципи якого
спрямовані на забезпечення умов
праці згідно з найвищими стандартами
охорони здоров’я та промислової безпеки,
відповідальної соціальної та екологічної
поведінки, дотримання ділової етики та
прав людини.

414-1 Відсоток нових постачальників,
які пройшли оцінку з використанням
соціальних критеріїв

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Обов’язкова перевірка контрагентів
(процедури перевірки на відповідність,
передкваліфікація та перевірка до
укладання договору) є невід’ємною
частиною процесу управління відносинами
з постачальниками, що є відповідальністю
Служби комплаєнс-офіцера та Дирекції з
аналізу та управління ризиками.

308-2 Негативний вплив на навколишнє
середовище в ланцюжку поставок і вжиті
заходи

ПРО
МЕТІНВЕСТ

В 2020 році завершено перехід усіх
ключових підприємств Групи Метінвест до
такої цільової структури.

308-1 Нові постачальники, які пройшли
оцінку з екологічних критерію

ПРО ЗВІТ

На підприємствах створено єдину
організаційну структуру дирекції, яка
включає окремі підрозділи: Службу
планування та аналізу поставок, Службу
постачання, Службу закупівель і
Центральне складське господарство.

204-1 Частка витрат на місцевих
постачальників
ЗМІСТ

Додаткову інформацію надано в
розділі «Сталий розвиток»
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Відділи енергетичних програм
в Операційній дирекції на рівні
менеджменту та відділи енергетичного
менеджменту та енергозбереження на
рівні підприємств здійснюють планування
і контроль споживання енергоносіїв
у виробничих процесах. До сфери
їхньої відповідальності також входить
впровадження енергоефективних заходів
для скорочення споживаної енергії у
межах цільових показників ефективності й
програм енергозбереження.

Станом на кінець 2020 року десять
підприємств були сертифіковані відповідно
до нової версії стандарту системи
енергоменеджменту ISO 50001:2018, в якій
було введено поняття оцінки ризиків у
енергетиці.

302-1 Споживання енергії у межах
організації

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
15

Енергоефективність

ПРО
МЕТІНВЕСТ
СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Окрім того, внутрішні команди з
енергоменеджменту проводять власні
аудити відповідних підрозділів на всіх
підприємствах згідно з «Порядком
проведення внутрішніх аудитів
функціонування системи енергетичного
менеджменту»

302-4 Скорочення енергоспоживання
ПРО ЗВІТ
КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Метінвест розвиває системи енергетичного
менеджменту на виробничих
підприємствах за міжнародним стандартом
ISO 50001:2011 та встановлює порядок
ідентифікації, оцінювання та управління
ризиками в сфері системи енергетичного
менеджменту з метою мінімізації впливу
ризик-факторів та попередження ситуацій,
що можуть негативно вплинути на
досягнення цілей

Також на підприємствах проводяться
внутрішні аудити енергетичного
менеджменту на базі розробленої
матриці та системи оцінки ефективності
впровадження сертифікаційних вимог.

302-3 Енергоємність

ЗМІСТ

Додаткову інформацію надано в
розділі «Захист довкілля»

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ
БЕЗПЕКА
СПІВРОБІТНИКИ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ
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16

Управління водними ресурсами

17

Біорізноманіття
Зміна клімату

19

Викиди

У 2020 році Метінвест продовжив
оцінювати свої підприємства на
відповідність вимогам ISO 14001. На кінець
звітного періоду дванадцять підприємств
Групи були сертифіковані за ISO 14001:2015.

303-1 Загальний обсяг забору води за
джерелами водних ресурсів

18

Загальний підхід до екологічного
менеджменту в Метінвесті визначено
положеннями Політики та принципів Групи
Метінвест у сфері охорони праці, здоров’я і
навколишнього середовища.

20

Утворення відходів

Стратегічні й тактичні цілі з питань охорони
навколишнього середовища спрямовані
на зменшення екологічного впливу
Групи та формуються на кількох рівнях
управління – від Наглядової Ради і Комітету
з промислової безпеки, охорони праці та
екології до відповідної дирекції на рівні
менеджменту та відповідальних підрозділів
на підприємствах Групи.

Щороку підприємства проводять оцінку
відповідності вимогам стандарту та
сертифікацію за участі третіх сторін.

– звітність про результати діяльності.

304-4 Загальна кількість видів, занесених
до Червоного списку МСОП та
національного природоохоронного списку,
із середовищем існування на територіях,
на які вплинула діяльність організації
305-1 Прямі викиди парникових газів
(сфера охоплення 1)
305-2 Непрямі енергетичні викиди
парникових газів
305-4 Інтенсивність викидів парникових
газів
305-7 Викиди в атмосферу оксидів
азоту (NOx), оксидів сірки (SОx) та інших
шкідливих речовин
306-1 Утворення відходів та значний вплив,
пов’язаний з відходами
306-2 Управління значними впливом,
пов’язаним із відходами

306-4 Відходи, які не було передано на
утилізацію
306-5 Відходи, передані на утилізацію

МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

306-3 Загальний обсяг утворюваних
відходів

СПІВРОБІТНИКИ

У 2020 році в Дирекції зі сталого розвитку
і взаємодії з колективом створено
Департамент зі сталого розвитку та
екологічного менеджменту. Серед
основних його обов’язків – контроль
за виконанням вимог законодавства,
оцінка ризиків та внутрішній екологічний
аудит, розробка стратегій та концепцій
зменшення впливу підприємств на
атмосферне повітря, водні та земельні
ресурси і біорізноманіття, а також оцінка
впливу на клімат

304-3 Збережені або відновлені
середовища існування живих організмів

БЕЗПЕКА

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

– реалізацію проєктів з рекультивації
земель та озеленення;

304-2 Опис істотних впливів діяльності,
продукції та послуг на біорізноманіття

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

– контроль за дотриманням стандартів у
сфері управління відходами;

304-1 Виробничі майданчики, що
перебувають у власності, в оренді чи під
контролем організації й розташовані на
охоронюваних природних територіях
і територіях із високою цінністю
біорізноманіття, які розташовано поза
межами охоронюваних природних
територій, або які прилягають до таких
територій

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

– контроль за дотриманням встановлених
у дозволах допустимих рівнів щодо
викиду шкідливих речовин в атмосферу
та забору й скидання води;

303-5 Споживання води

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

На кожному підприємстві діє Екологічний
комітет, що складається з керівників
та представників відділів охорони
навколишнього середовища, який
відповідає за:

303-4 Скид води

ПРО
МЕТІНВЕСТ

Комітет з промислової безпеки, охорони
праці та екології щоквартально здійснює
огляд діяльності Групи в сфері охорони
навколишнього середовища й визначає
пріоритети екологічних програм.

Метінвест проводить регулярні внутрішні
аудити в співпраці із сертифікованими
лабораторіями та акредитованими
установами

303-3 Забір води

ПРО ЗВІТ

Додаткову інформацію надано в
розділі «Захист довкілля»

303-2 Управління впливом, пов’язаним зі
скиданням води

ЗМІСТ

№

ДОДАТКИ
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ДОДАТОК 3

ЗМІСТ

Розкриття додаткової
інформації відповідно до
вимог GRI

ПРО ЗВІТ
ПРО
МЕТІНВЕСТ
СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

GRI 102-8

Жінки

Загалом

46 824

20 965

67 789

816

778

1 594

47 640

21 743

69 383

Працівники, що працюють за строковим
трудовим договором

ЗАГАЛЬНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ ЗА ТИПОМ
ЗАЙНЯТОСТІ ТА СТАТТЮ, 2020 РІК

Штатні працівники

Загалом

Жінки

Загалом

47 399

21 430

68 829

241

313

554

47 640

21 743

69 383

Працівники,
що працюють
за строковим
трудовим
договором

Загалом

Україна

65 607

1 534

67 141

Європа

1 148

17

1 165

США

792

0

792

Інші

242

43

285

МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

Працівники, зайняті неповний робочий
день

Чоловіки

Працівники, що
працюють за
безстроковим
трудовим
договором

СПІВРОБІТНИКИ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

Загалом

Регіон

БЕЗПЕКА

Чоловіки

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

Працівники, що працюють за
безстроковим трудовим договором

ЗАГАЛЬНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ ЗА ТИПОМ ТРУДОВОГО
ДОГОВОРУ (БЕЗСТРОКОВИЙ ТА СТРОКОВИЙ) І РЕГІОНОМ, 2020 РІК

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

ЗАГАЛЬНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ ЗА ТИПОМ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ТА СТАТТЮ, 2020 РІК

ДОДАТКИ
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Розкриття додаткової інформації відповідно до вимог GRI
GRI 401-1
РОЗПОДІЛЕННЯ НОВИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗА ВІКОМ, СТАТТЮ ТА РЕГІОНОМ
2018

2019

НАЙМ НОВИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА ПЛИННІСТЬ КАДРІВ
2020

2020

Кількість нових працівників, осіб

10 161

10 880

7 876

7 722

7 293

7 264

7,0%

6,4%

4,5%

До 30 років

3 966

3 854

2 429

Кількість звільнених працівників, осіб

30-50 років

5 039

5 773

4 644

Коефіцієнт плинності кадрів1

Старші 50 років

1 156

1 253

803

Чоловіки

7 765

7 849

6 087

Жінки

2 396

3 031

1 789

Україна

9 745

10 382

7 609

Європа

110

101

115

США

279

348

116

Інші

27

49

36

ПРО ЗВІТ

2019

ЗМІСТ

Вікова група

2018

Стать
ПРО
МЕТІНВЕСТ

Регіон
СТАЛИЙ
РОЗВИТОК
КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ
ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ
БЕЗПЕКА

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

СПІВРОБІТНИКИ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ
ДОДАТКИ
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1 Раніше коефіцієнт плинності кадрів було розраховано із використанням внутрішньої методології, розробленої для відображення вибуття у зв’язку з рішенням працівників. Дані 2018-2019 рр. перераховано згідно з
методологією, що базується на керівних принципах Міністерства юстиції України (№ 286 від 28 вересня 2005 р.)

ДОДАТОК 3

Розкриття додаткової інформації відповідно до вимог GRI

GRI 302-3

GRI 302-4
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ЕНЕРГІЇ, ЗАОЩАДЖЕНОЇ ЗАВДЯКИ
ЗАХОДАМ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ, ТДЖ

Бізнес-процес: виробництво зілізорудного концентрату на видобувних
підприємствах (електроенергія), ГДж/т
2020

Північний ГЗК

0,394

0,381

0,379

Центральний ГЗК

0,426

0,403

0,390

Інгулецький ГЗК

0,562

0,554

0,540

Рік

Електроенергія

Теплова
енергія

Паливо

Загалом

2018

865

701

2 898

3 834

2019

1 089

150

3 408

4 647

2020

1 141

54

3 762

4 957

2019

2020

Рік

Природній газ

Мазут

Кокс

Вугілля2

Загалом

Північний ГЗК

0,915

0,887

0,893

2018

561

87

1 392

874

2 914

Центральний ГЗК

0,473

0,414

0,423

2019

1 501

0

1 853

54

3 408

2020

563

0

2 830

370

3 763

2019

2020

22,2

21,3

20,6

ММК імені Ілліча

2018

2019

2020

23,8

22,9

21,7

СПІВРОБІТНИКИ

Бізнес-процес: виробництво сталі (електроенергія, природній газ, кокс, вугілля,
ПВП, коксовий дріб’язок, коксовий горіх), ГДж/т

БЕЗПЕКА
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

Азовсталь

2018

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

Бізнес-процес: виробництво сталі (електроенергія, природній газ, кокс, вугілля,
шихта та ПВП), ГДж/т

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

2018

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

ОБСЯГ ЕНЕРГІЇ, ЗАОЩАДЖЕНИЙ ЗАВДЯКИ ЗАХОДАМ
З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ (ПАЛИВО), ТДЖ

Бізнес-процес: виробництво окатишів на видобувних підприємствах
(електроенергія та природній газ), ГДж/т

ПРО
МЕТІНВЕСТ

2019

ПРО ЗВІТ

2018

ЗМІСТ

КОЕФІЦІЄНТ ЕНЕРГОЄМНОСТІ, ГІГАДЖОУЛІВ НА ТОННУ ПРОДУКЦІЇ (ГДЖ/Т)

ДОДАТКИ
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2	Наведені вище дані щодо економії вугілля відображають тільки те вугілля, яке було безпосередньо використано підприємствами як паливо.

Розкриття додаткової інформації відповідно до вимог GRI

SASB EM-MM-130A.1, EM-IS-130A.1, EM-IS-130A.2
ПРЯМЕ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ, ТДЖ 3
Рік

Мазут

Кокс

Дизельне
паливо

Бензин

Вугілля

Електроенергія

Загалом

2018

38 452

–

102 355

6 258

73

34 165

28 637

209 940

2019

36 922

0

93 196

6 534

61

37 658

30 308

204 679

2020

38 656

14

91 801

6 640

47

42 444

29 509

209 111

Природній
газ

Мазут

Кокс

Дизельне
паливо

Бензин

Вугілля

Електроенергія

Загалом

2018

18,32%

0,00%

48,75%

2,98%

0,03%

16,27%

13,64%

100,00%

2019

18,04%

0,00%

45,53%

3,19%

0,03%

18,40%

14,81%

100,00%

2020

18,49%

0,01%

43,90%

3,18%

0,02%

20,30%

14,11%

100,00%

Природній
газ

Мазут

Кокс

Дизельне
паливо

Бензин

Вугілля

Загалом
(паливо)

2018

38 452

–

102 355

6 258

73

34 165

181 302

2019

36 922

0

93 196

6 534

61

37 658

174 371

2020

38 656

14

91 801

6 640

47

42 444

179 602

ЗМІСТ

Природній
газ

ПРО ЗВІТ

ВІДСОТОК ПРЯМОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ ЗА ТИПАМИ

Кокс

Дизельне
паливо

Бензин

Вугілля

Загалом
(паливо)

2018

21,21%

0,00%

56,45%

3,45%

0,04%

18,84%

100,00%

2019

21,17%

0,00%

53,45%

3,75%

0,03%

21,60%

100,00%

2020

21,52%

0,01%

51,11%

3,70%

0,03%

23,63%

100,00%

ДОДАТКИ
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3	У розрахунках враховувалось лише придбане (або видобуте) паливо. Коефіцієнт, що використовувався для конвертації тони умовного палива у ТДж: 1 ТУП = 0.0293076 ТДж. Метінвест не використовував найвищу
теплоту згорання палива (higher heating values, HHV), також відому як вищу теплотворну здатність (gross calorific values, GCV), для розрахунку споживання енергії від палива. Дані щодо прямого використання енергії
за 2018-2019 рр. було перераховано через перегляд споживання електроенергії, дизельного палива, бензину, вугілля та коксу на Азовсталі.

МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

Мазут

СПІВРОБІТНИКИ

Природній
газ

БЕЗПЕКА

Рік

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

ВІДСОТОК ПРЯМОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ ЗА ТИПАМИ (ЗА ВИРАХУВАННЯМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ)

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Рік

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

ПРЯМЕ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ (ЗА ВИРАХУВАННЯМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ), ТДЖ3

ПРО
МЕТІНВЕСТ

Рік

ДОДАТОК 3

Розкриття додаткової інформації відповідно до вимог GRI

GRI 302-1
ПРЯМЕ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ, ТИСЯЧ Т.У.П.4
Мазут

Кокс

Дизельне паливо

Бензин

Вугілля

Електроенергія

Загалом

2018

1 312

0

3 492

214

2

1 166

977

7 163

2019

1 260

0

3 180

223

2

1 285

1 034

6 984

2020

1 319

0

3 132

227

2

1 448

1 007

7 135

ПРО
МЕТІНВЕСТ

GRI 303-1

ПРО ЗВІТ

Природний газ

ЗМІСТ

Рік

ДЖЕРЕЛА ВОДИ, ВИКОРИСТОВУВАНІ ПІДПРИЄМСТВАМИ ГРУПИ МЕТІНВЕСТ В 2020 РОЦІ

Річка Дніпро, Азовське море, річка Кальміус

Підземні джерела
води

Свердловини

Свердловини

Комунальні
господарства та інші
підприємства

КП «Кривбасводоканал», ТОВ ДПП
«Кривбаспромводопостачання»

КП «Вода Донбасу», КП «Водоканал» міста
Запоріжжя, ТОВ «Новгородський ККГ», ТОВ ДПП
«Кривбаспромводопостачання», ММК ім. Ілліча, КП
«Маріупольське виробниче управління водопровідноканалізаційного господарства», АТ «Укрзалізниця», СП
«Запоріжсталь»

Інші джерела

Кар’єрні, шахтні та власні стічні води, ДПП
«Кривбаспромводопостачання» (шахтні води балки
Свистунова)

Власні та комунальні стічні води, дренажні води
БЕЗПЕКА

Карачунівське водосховище

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

Поверхневі джерела
води

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Металургійні підприємства
СТАЛИЙ
РОЗВИТОК
СПІВРОБІТНИКИ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

Видобувні підприємства

ДОДАТКИ
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4 Показники щодо прямого використання енергії за 2018-2019 роки перераховано у зв’язку зі зміною даних використання електроенергії, дизельного палива, бензину, коксу та вугілля.

Розкриття додаткової інформації відповідно до вимог GRI

GRI 305-1

ПЕРЕРАХОВАНІ ВАЛОВІ ПРЯМІ ВИКИДИ ПГ В ЕКВІВАЛЕНТІ
CO2 (СФЕРА ОХОПЛЕННЯ 1)6, ТИСЯЧ ТОНН

ПРЯМІ ВИКИДИ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ (СФЕРА ОХОПЛЕННЯ 1)5, ТИСЯЧ ТОНН
Закис
азоту
(N2O)

Загалом

2018

13

9 404

0,1

9 417

2019

15

8 445

0,3

2020

12

9 037

0,1

Стаціонарні
джерела викидів

Мобільні
джерела
викидів

Загалом

2018

21 877

488

22 365

8 461

2019

22 009

512

22 521

9 049

2020

22 708

497

23 205

ВАЛОВІ ВИКИДИ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ В ЕКВІВАЛЕНТІ CO25, ТИСЯЧ ТОНН
Метан (СН)

НЕПРЯМІ ВИКИДИ ПГ В ЕКВІВАЛЕНТІ CO2 (СФЕРА ОХОПЛЕННЯ 2)7, ТИСЯЧ ТОНН

Діоксид
вуглецю
(СО2)

Закис
азоту
(N2O)

Загалом

327

9 404

28

9 759

2019

318

8 445

86

8 850

2020

243

9 037

27

9 307

2019

2020

2 673

2 684

2 649

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

2018

2018

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Рік

Рік

ПРО
МЕТІНВЕСТ

Діоксид
вуглецю
(СО2)

ПРО ЗВІТ

Метан (СН)

ЗМІСТ

Рік

Примітка щодо методології розрахунку та коефіцієнтів конвертації:

БЕЗПЕКА
СПІВРОБІТНИКИ
ДОДАТКИ
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5 Дані щодо викидів ПГ cфери охоплення 1 українських підприємств Групи були підготовлені з використанням методології вимірювання та звітності, що застосовувались відповідно до вимог законодавства України до 1
січня 2021 року.
6	Дані розраховані на основі нової методології відповідно до закону України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів», що набув чинності з 2021 року.
7 Дані щодо непрямих викидів ПГ (сфера охоплення 2) розраховані згідно з Протоколом про парниковий газ.

МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

КПГП для парникових газів становить:
– діоксид вуглецю (СО2): 1
– метан (СН4): 21
– закис азоту (N2O): 310

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

СО2 еквівалент = Vпг x КПГП, де:
– Vпг – обсяг парникових газів, тон
– КПГП – коефіцієнт потенціалу глобального потепління (ПГП)

ДОДАТОК 4

ПРО ЗВІТ

Інформацію про внесок Метінвесту у досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР) 8, 9, 11, 12 та 13, які були
пріоритетними у 2020 році, надано в розділі «Сталий розвиток». В таблиці нижче представлені ключові
заходи Групи щодо реалізації інших важливих для Групи ЦСР.

ЗМІСТ

Внесок Групи у досягнення
Цілей сталого розвитку ООН

ПРО
МЕТІНВЕСТ

Внесок

Деталі

– Метінвест підтримує економічно обґрунтований рівень
винагороди співробітників і адаптує його з урахуванням
рівня, встановленого на ринку праці
– Працівники Групи отримують преміальні виплати
в залежності від особистої ефективності згідно із
затвердженими системами преміювання

– Співробітники

1.4. До 2030 року забезпечити, щоб всі чоловіки і жінки,
особливо незаможні та вразливі, мали рівні права на
економічні ресурси, а також доступ до базових послуг […]

– Група здійснює своєчасну сплату податків до місцевого та
державного бюджетів
– Метінвест тісно співпрацює з місцевими органами влади
та громадськими організаціями для розвитку соціальної
інфраструктури та підтримки охорони здоров’я, освіти,
культури й спорту для підвищення якості життя місцевих
жителів, зокрема для вразливих верств населення в
регіонах присутності Групи

– Про Метінвест
– Сталий розвиток
– Місцеві громади

1.5. До 2030 року підвищити життєстійкість
малозабезпечених і осіб, які перебувають в уразливому
становищі, зменшити їх незахищеність і вразливість
перед викликаними зміною клімату екстремальними
явищами та іншими економічними, соціальними й
екологічними потрясіннями і лихами

– Метінвест допомагає населенню регіонів присутності
у подоланні наслідків непередбачуваних подій або
стихійних явищ, включно з відновленням пошкодженої
інфраструктури та наданням інших видів допомоги

– Місцеві громади

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ
БЕЗПЕКА
СПІВРОБІТНИКИ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

1.2. До 2030 року скоротити частку чоловіків, жінок і дітей
будь-якого віку, що живуть у злиднях у всіх їх проявах,
згідно з національними визначеннями, принаймні
наполовину

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

ЦІЛЬ 1: ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ У ВСІХ ЇЇ ФОРМАХ ТА УСЮДИ

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Ціль
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Внесок Групи у досягнення Цілей сталого розвитку ООН
Ціль

Внесок

Деталі

ЦІЛЬ 3: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ТА СПРИЯННЯ БЛАГОПОЛУЧЧЮ ДЛЯ ВСІХ В БУДЬ-ЯКОМУ ВІЦІ
ЗМІСТ

– Співробітники
– Безпека
– Місцеві громади

ПРО
МЕТІНВЕСТ

3.8. Забезпечити загальне охоплення послугами охорони
здоров’я, у тому числі захист від фінансових ризиків,
доступ до якісних основних медико-санітарних послуг і
до безпечних, ефективних, якісних і недорогих основних
лікарських засобів і вакцин для всіх

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК
КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

– Задля забезпечення широкого доступу до медичних
послуг, Метінвест пропонує безкоштовне медичне
страхування для працівників та; можливість оформлення
пільгового страхування для членів їхніх родин
– Група організовує регулярні профілактичні та медичні
огляди працівників підприємств для попередження
серцево-судинних захворювань та обов’язкові медичні
огляди певних категорій працівників перед допуском до
виконання роботи або керування транспортним засобом
– Метінвест регулярно відстежує внутрішній індекс здоров’я
працівників для аналізу причин та тенденцій професійних
захворювань, а також розробки пріоритетних заходів з
охорони здоров’я
– Група інвестує в модернізацію медичних закладів у регіонах
присутності, що сприяє підвищенню якості медичних
послуг. Метінвест також підтримує і реалізує ініціативи,
що спрямовані на захист співробітників і місцевих громад
від COVID-19
– Метінвест заохочує здоровий спосіб життя шляхом
залучення працівників до спортивних заходів

ПРО ЗВІТ

3.4. До 2030 року зменшити на третину передчасну
смертність від неінфекційних захворювань за допомогою
профілактики і лікування, а також підтримувати психічне
здоров’я і благополуччя

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ
БЕЗПЕКА
СПІВРОБІТНИКИ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020
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Внесок Групи у досягнення Цілей сталого розвитку ООН
Ціль

Внесок

Деталі

– Метінвест надає рівні можливості навчання та
професійного розвитку для співробітників незалежно від
статі, віку, чи наявності групи інвалідності
– Завдяки модернізації обладнання Група надає жінкам
можливість виконувати роботу, що зазвичай вважалась
суто чоловічою, оскільки вимагала застосування
фізичної сили

– Співробітники

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК
КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ
ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ
БЕЗПЕКА
СПІВРОБІТНИКИ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

4.5. До 2030 року ліквідувати гендерну нерівність у
сфері освіти і забезпечити рівний доступ до освіти
та професійно-технічної підготовки всіх рівнів
для уразливих груп населення, у тому числі осіб з
інвалідністю, представників корінних народів і дітей, які
перебувають в уразливому становищі

– Співробітники

ПРО
МЕТІНВЕСТ

4.4. До 2030 року істотно збільшити число молодих
і дорослих людей, які володіють затребуваними
навичками, у тому числі професійно-технічними
навичками, для працевлаштування, отримання гідної
роботи та занять підприємницькою діяльністю

– У Метінвесті діють Корпоративний університет та навчальні
центри, які надають співробітникам широкий спектр
можливостей для навчання та професійного зростання
– Навчальні програми Корпоративного університету
спрямовані на підвищення показників ефективності
персоналу, зокрема шляхом адаптації нових працівників,
управлінського й професійного навчання, набуття
персоналом навичок та розвитку лідерських здібностей
– Група продовжує реалізацію програми «Молоді лідери
Метінвесту» для талановитих та амбітних молодих
співробітників
– Метінвест співпрацює з навчальними закладами для
підвищення зацікавленості молодого покоління в
металургійній промисловості, розвиває програми з
дуального навчання, надає студентам вишів, коледжів та
училищ місця для проходження практики та стажувань,
проводить студентські кейс-чемпіонати з вирішення
виробничих завдань
– Метінвест підтримує конкурс робочих професій WorldSkills
Ukraine серед студентів професійних технічних навчальних
закладів та молодих спеціалістів. У 2020 році Група
п’ятий рік поспіль виступала генеральним партнером
цього конкурсу
– Регіональна мережа Центрів кар’єри Метінвесту в Україні
надає консультаційні послуги потенційним кандидатам у
містах присутності Групи. У 2020 році відкрито новий центр
у Маріуполі
– У 2020 році Група створила перший недержавний гірничометалургійний університет Метінвест Політехніка

ПРО ЗВІТ

4.3. До 2030 року забезпечити для всіх жінок і чоловіків
рівний доступ до недорогої та якісної професійнотехнічної та вищої освіти, у тому числі університетської
освіти

ЗМІСТ

ЦІЛЬ 4: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВСЕОХОПЛЮЮЧОЇ І СПРАВЕДЛИВОЇ ЯКІСНОЇ ОСВІТИ ТА ЗАОХОЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ УСЬОГО
 ЖИТТЯ ДЛЯ ВСІХЯ ВСІХ
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Внесок Групи у досягнення Цілей сталого розвитку ООН
Деталі

4.7. До 2030 року забезпечити, щоб усі учні здобували
знання і навички, необхідні для сприяння сталому
розвитку, у тому числі шляхом навчання з питань сталого
розвитку […]

– Метінвест сприяє формуванню екологічної
відповідальності у школярів шляхом реалізації освітніх
екологічних програм і конкурсів

– Місцеві громади

4.a. Створювати й удосконалювати навчальні заклади,
що враховують інтереси дітей, особливі потреби осіб з
інвалідністю і гендерні аспекти, та забезпечити безпечне,
вільне від насильства і соціальних бар’єрів та ефективне
середовище навчання для всіх

– Метінвест інвестує у проєкти, спрямовані на забезпечення
осіб з інвалідністю безбар’єрним доступом до участі в
навчанні й освітніх заходах

– Місцеві громади

4.b. До 2020 року значно збільшити в усьому світі
кількість стипендій, які надаються країнам, що
розвиваються […] для здобуття вищої освіти, включаючи
професійно-технічну освіту і навчання з питань
інформаційно-комунікаційних технологій, технічні,
інженерні та наукові програми, у розвинених країнах та
інших країнах, що розвиваються

– Метінвест надає студентам вузів, коледжів та училищ місця
для проходження практики та стажувань
– Група реалізує в Україні Стипендіальну програму для
найкращих студентів, які навчаються за профільними
спеціальностями (металургія, гірнича справа, геологія,
енергетика, машинобудування, інформатика та інші)

– Співробітники

4.c. До 2030 року значно збільшити кількість
кваліфікованих учителів […]

– Група співпрацює із громадськими організаціями в
реалізації освітніх проєктів та новітніх інноваційних рішень
в сфері навчання, спрямованих на розвиток навичок
лідерства та підприємництва серед студентів і викладачів.
В 2020 році Метінвест втретє підтримав конкурс «Найкращі
вчителі Приазов’я» та нову лідерську освітню програму
для вчителів STEAM-CAMP в Маріуполі, Запоріжжі та
Кривому Розі

– Місцеві громади

ПРО ЗВІТ

Внесок

ПРО
МЕТІНВЕСТ
КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ
БЕЗПЕКА

– Сталий розвиток
– Співробітники

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ
СПІВРОБІТНИКИ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ
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5.5. Забезпечити всебічну і реальну участь жінок і
рівні для них можливості для лідерства на всіх рівнях
прийняття рішень у політичному, економічному та
суспільному житті

– Кодекс етики Групи Метінвест передбачає рівні можливості
для всіх працівників та забороняє будь-яку дискримінацію
за расою, кольором шкіри, статтю, віком, релігійною
приналежністю, етнічним чи національним походженням та
іншими ознаками
– У Метінвест діє Лінію довіри для анонімного повідомлення
про будь-які порушення положень Кодексу етики, в тому
числі з приводу гендерної дискримінації

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

ЦІЛЬ 5: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ, РОЗШИРЕННЯ ПРАВ І МОЖЛИВОСТЕЙ УСІХ ЖІНОК ТА ДІВЧАТОК

5.1. Повсюдно ліквідувати всі форми дискримінації щодо
всіх жінок і дівчаток

ЗМІСТ

Ціль
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Ціль

Внесок

Деталі

ЦІЛЬ 6: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЯВНОСТІ ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ І САНІТАРІЇ ДЛЯ ВСІХ
ЗМІСТ

– Захист довкілля

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ
ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ
БЕЗПЕКА
СПІВРОБІТНИКИ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ
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– Метінвест реалізує проєкти з відновлення відпрацьованих
земель та екосистем задля поверненню територіям їхнього
первинного природного вигляду. Група також розміщує
нові зелені насадження для забезпечення нормальної
життєдіяльності рослин і тварин
– Щороку Метінвест підтримує громадську екологічну
акцію у Запоріжжі «Врятуємо Дніпро разом!». У 2020 році
в рамках цієї ініціативи у річку випущено дві тонни риби і
висаджено 600 дерев
– Група дбає про ренатуралізацію ландшафтного заказника
«Візирка» на Криворіжжі. У 2020 році на території заказника
були організовані роботи з благоустрою, а в озеро кар’єру
випущено три тисячі мальків коропа

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

6.6. До 2020 року забезпечити охорону і відновлення
пов’язаних з водою екосистем, у тому числі гір, лісів,
водно-болотних угідь, річок, водоносних шарів і озер

– Захист довкілля

ПРО
МЕТІНВЕСТ

6.4. До 2030 року істотно підвищити ефективність
водокористування в усіх секторах та забезпечити стійкий
забір і подачу прісної води для вирішення проблеми
нестачі води та значного скорочення кількості осіб, які
страждають від нестачі води

– Метінвест вдосконалює практику управління водними
ресурсами шляхом модернізації обладнання для
очищення стічних вод і впровадження процесів переробки
промислових стічних вод
– Метінвест мінімізує ризики забруднення, пов’язані
зі скиданням стічних вод у водойми, які розташовані
поблизу виробничих підприємств, шляхом забезпечення
безперервної роботи дренажних та фільтраційних станцій.
– Група щороку прагне зменшувати обсяги споживання та
скиду води. У 2020 році ми скоротили ці показники на 5% і
3% порівняно з 2019 роком
– Метінвест проводить моніторинг якості стічних вод в
спеціальних лабораторіях з метою перевірки дотримання
встановлених стандартів та екологічних нормативів

ПРО ЗВІТ

6.3. До 2030 року підвищити якість води за допомогою
зменшення забруднення, ліквідації скидання відходів
і зведення до мінімуму викидів небезпечних хімічних
речовин та матеріалів, скорочення вдвічі частки
неочищених стічних вод і значного збільшення
масштабів рециркуляції та безпечного повторного
використання стічних вод у всьому світі
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Внесок Групи у досягнення Цілей сталого розвитку ООН
Ціль

Внесок

Деталі

ЦІЛЬ 7: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО НЕДОРОГИХ, НАДІЙНИХ, СТІЙКИХ І СУЧАСНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ ДЛЯ ВСІХ
ЗМІСТ

7.3. До 2030 року подвоїти глобальний показник
підвищення енергоефективності

– Захист довкілля
ПРО ЗВІТ
ПРО
МЕТІНВЕСТ

– Метінвест впроваджує інноваційні енергоефективні
рішення та оптимізаційні заходи задля скорочення
споживання енергії та природних ресурсів
– Група дотримується найкращих практик у своїх системах
управління енергоефективністю та енергетичного
менеджменту
– Стратегічними пріоритетами Метінвест є виконання
програми енергозбереження, реалізація проєктів за
схемою енергосервісних контрактів, збільшення власної
генерації електроенергії, зниження енергоємності
продукції та заміщення природного газу біопаливом

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

ЦІЛЬ 10: СКОРОЧЕННЯ НЕРІВНОСТІ ВСЕРЕДИНІ КРАЇН І МІЖ НИМИ

– Сталий розвиток
– Співробітники

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ
БЕЗПЕКА
СПІВРОБІТНИКИ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

– Кодекс етики Групи Метінвест передбачає рівні можливості
для всіх працівників та забороняє будь-яку дискримінацію
за расою, кольором шкіри, статтю, віком, релігійною
приналежністю, етнічним чи національним походженням та
іншими ознаками
– Метінвест регулярно бере участь у спеціалізованих
ярмарках вакансій та працевлаштовує осіб з інвалідністю.
Для покращення їхнього доступу до робочих місць
встановлюються індивідуальні умови працевлаштування,
та визначаються відповідні робочі графіки й характер
обов’язків

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

10.2. До 2030 року підтримати законодавчим шляхом та
заохочувати активну участь усіх людей у соціальному,
економічному і політичному житті незалежно від
їхнього віку, статі, інвалідності, раси, етнічної належності,
походження, релігії та економічного чи іншого статусу
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Внесок Групи у досягнення Цілей сталого розвитку ООН
Ціль

Внесок

Деталі

– Захист довкілля
– Місцеві громади

ПРО
МЕТІНВЕСТ

– Метінвест реалізує проєкти з відновлення відпрацьованих
земель та екосистем задля повернення територіям їхнього
первинного природного вигляду. Щорічно підприємства
Групи проводять кампанії з благоустрою та озеленення
територій, зокрема висадку дерев, кущів і квітів у парках,
прибережних зонах і в інших рекреаційних зонах
– З 2001 року Інгулецький ГЗК проводить ренатуралізацію
ландшафтного заказника «Візирка» з метою захисту та
відновлення трансформованих природних ландшафтів, а
також біорізноманіття Криворіжжя

– Сталий розвиток

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ
ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ
БЕЗПЕКА
СПІВРОБІТНИКИ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

– Метінвест стежить за дотриманням корпоративних політик
і процедур, зокрема положень Кодексу етики, політики
в сфері протидії відмиванню грошей і фінансуванню
тероризму та Процедури декларування конфлікту інтересів
– Метінвест дотримується вимог своєї Програми комплаєнс
– Група має Лінію довіри, за допомогою якої зацікавлені
сторони можуть анонімно повідомляти про порушення
Кодексу етики і неправомірні дії
– Група підвищує рівень обізнаності працівників з питань
ділової етики та протидії корупції шляхом проведення
навчальних програм та інформаційних кампаній
– Метінвест проводить антикорупційні перевірки
постачальників
– Група проводить обов’язкову перевірку внутрішніх і
зовнішніх кандидатів на керівні посади та посади з високим
рівнем ризику
– Метінвест проводить внутрішні аудити з метою виявлення
та аналізу можливих ризиків корупції та хабарництва

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

ЦІЛЬ 16: СПРИЯННЯ ПОБУДОВІ МИРОЛЮБНОГО Й ВІДКРИТОГО СУСПІЛЬСТВА В ІНТЕРЕСАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ
 ДО ПРАВОСУДДЯ ДЛЯ ВСІХ І СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ, ПІДЗВІТНИХ ТА ЗАСНОВАНИХ НА ШИРОКІЙ УЧАСТІ ІНСТИТУЦІЙ НА ВСІХ РІВНЯХ
16.5 Значно скоротити масштаби корупції та хабарництва
у всіх їхніх формах

ПРО ЗВІТ

15.1. До 2020 року забезпечити збереження, відновлення
та раціональне використання наземних і внутрішніх
прісноводних екосистем та їхніх послуг, у тому числі
лісів, водно-болотних угідь, гір і посушливих земель,
відповідно до зобов’язань, що випливають з міжнародних
угод

ЗМІСТ

 ІЛЬ 15: ЗАХИСТ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОСИСТЕМ СУШІ ТА СПРИЯННЯ ЇХ РАЦІОНАЛЬНОМУ ВИКОРИСТАННЮ, РАЦІОНАЛЬНЕ
Ц
ЛІСОКОРИСТУВАННЯ, БОРОТЬБА З ОПУСТЕЛЮВАННЯМ, ПРИПИНЕННЯ І ПОВЕРНЕННЯ НАЗАД ПРОЦЕСУ ДЕГРАДАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ ТА ЗУПИНКА
ПРОЦЕСУ ВТРАТИ БІОРІЗНОМАНІТТЯ
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Внесок Групи у досягнення Цілей сталого розвитку ООН
Ціль

Внесок

Деталі

– Місцеві громади

ПРО
МЕТІНВЕСТ
СТАЛИЙ
РОЗВИТОК
КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

– Метінвест співпрацює з місцевими органами влади та
громадськими організаціями у регіонах присутності для
спільної реалізації програм соціального партнерства,
спрямованих на сталий розвиток місцевих громад. В 2020
році Група продовжила успішну співпрацю з місцевими
громадськими організаціями «Фонд розвитку Маріуполя»,
«Запоріжжя. Платформа спільних дій», «Криворізька
фундація майбутнього». Метінвест також розпочав спільну
реалізацію соціальних проєктів з ГО «Авдіївка. Платформа
спільних дій»
– Група продовжує втілювати проєкти разом із громадською
спілкою «Зелений центр Метінвест», яка підтримує
екологічні ініціативи громад й реалізує освітні кампанії для
підвищення рівня обізнаності серед дітей і дорослих щодо
екологічних проблем і формування екологічної свідомості.
Зелений центр Метінвест об’єднує місцевих жителів і
громадські організації для благоустрою та озеленення
міських територій

ПРО ЗВІТ

17.17 Стимулювати й заохочувати ефективне партнерство
між державними організаціями, між державним
і приватним секторами та між організаціями
громадянського суспільства, спираючись на досвід і
стратегії використання ресурсів партнерів

ЗМІСТ

ЦІЛЬ 17: ЗМІЦНЕННЯ ЗАСОБІВ ЗДІЙСНЕННЯ Й АКТИВІЗАЦІЯ РОБОТИ В РАМКАХ ГЛОБАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В ІНТЕРЕСАХ СТАЛОГО
 РОЗВИТКУ

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ
БЕЗПЕКА
СПІВРОБІТНИКИ
МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020
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Скорочення
ЗМІСТ

Метінвест Бізнес Сервіс
ТОВ «Метінвест Бізнес Сервіс»

Азовсталь
ПАТ «Металургійний комбінат
«Азовсталь»

Метінвест Дистрибуція
ТОВ «Метінвест Дистрибуція»

Запоріжвогнетрив
ПрАТ «Запоріжвогнетрив»

Запоріжсталь
ПАТ «Запоріжсталь»

Метінвест, Група
Група Метінвест

Метінвест-Ресурс
ТОВ «Метінвест-Ресурс»
Метінвест-СМЦ
ТОВ «Метінвест-СМЦ»

Центральний ГЗК
ПАТ «Центральний гірничозбагачувальний комбінат»

Метінвест Холдинг
ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ»
(керівна компанія)

Шахтоуправління «Покровське»
Підприємства з видобутку коксівного
вугілля в Україні; найзначнішими з
них є ПрАТ «ШУ «Покровське» та ТОВ
«Збагачувальна фабрика «СвятоВарваринська»

Метінвест-Шіппінг
ТОВ «Метінвест-Шіппінг»

Юністіл
ТОВ «Юністіл»

ММК імені Ілліча
ПАТ «Маріупольський металургійний
комбінат імені Ілліча»

Ferriera Valsider
FERRIERA VALSIDER S.P.A.

МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

Маріупольський ремонтномеханічний завод
ТОВ «Метінвест – Маріупольський
ремонтно-механічний завод»

Метінвест-Промсервіс
ТОВ «Метінвест-Промсервіс»

СМАРТ, група Смарт-Холдинг
Група компаній, яка належить Вадиму
Новинському

United Coal Company
United Coal Company, LLC

СПІВРОБІТНИКИ

Криворізький ремонтномеханічний завод
ТОВ «Метінвест – Криворізький
ремонтно-механічний завод»

Метінвест Політехніка
ТОВ «Технічний університет «Метінвест
Політехніка»

СКМ, група СКМ
Група компаній, яка належить Рінату
Ахметову, що також відома як Систем
Кепітал Менеджмент (SCM – System
Capital Management)

Spartan UK
Spartan UK Limited

БЕЗПЕКА

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

Інкор і Ко
ТОВ «НВО «Інкор і Ко»

Метінвест-Інжиніринг
ТОВ «Метінвест-Інжиніринг»

Promet Steel
JSC PROMET STEEL

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

Інгулецький ГЗК
ПАТ «Інгулецький гірничозбагачувальний комбінат»

Метінвест Євразія
ТОВ «Метінвест Євразія»

Північний ГЗК
ПАТ «Північний гірничозбагачувальний комбінат»

Metinvest International
METINVEST INTERNATIONAL S.A.

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

Запоріжкокс
ПрАТ «Запоріжкокс»

Метінвест Діджитал
ТОВ «Метінвест Діджитал»

«Південькокс»
ПрАТ «ПІВДЕНЬКОКС»

Metinvest Trametal
METINVEST TRAMETAL S.P.A.

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Дніпровський коксохімічний завод
ПрАТ «Дніпровський
коксохімічний завод»

Південний ГЗК
ПАТ «Південний гірничозбагачувальний комбінат»

ПРО
МЕТІНВЕСТ

Авдіївський коксохімічний завод
ПАТ «Авдіївський коксохімічний завод»

ПРО ЗВІТ

СКОРОЧЕНІ НАЗВИ КОМПАНІЙ
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Скорочення

ІНШІ ТЕРМІНИ
ТДж
Тераджоулі

АТ
Акціонерне товариство

КДПУ
Криворізький державний педагогічний
університет

ОБСЄ
Організація з безпеки та
співробітництва в Європі

ТЕЦ
Теплоелектроцентраль

КНУ
Криворізький національний університет

ООН
Організація Об’єднаних Націй

ТОВ
Товариство з обмеженою
відповідальністю

км
Кілометр

ОП
Охорона праці

т
Тонна

КП
Комунальне підприємство

ОСББ
Об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку

ЦСО
Центр спільного обслуговування

БСПА
Близький Схід і Північна Африка
ВЦА
Військово-цивільна адміністрація
га
Гектар
ГДж
Гігаджоуль

ОТГ
Об’єднана територіальна громада

ДіР
Дослідження і розробки

КСВ
Корпоративна соціальна
відповідальність

ПБ
Промислова безпека

ДП
Державне підприємство

ЛПЦ
Листопрокатний цех

ДУЕТ
Державний університет економіки і
технологій

м2, м3
Квадратний метр, кубічний метр

ГО
Громадська організація

ЗМІ
Засоби масової інформації

ЗЦО
Загальний центр обслуговування

МОП
Міжнародна організація праці
МСОП
Міжнародний союз охорони природи
МСФЗ
Міжнародні стандарти
фінансової звітності

ПРООН
Програма розвитку ООН
СНД
Співдружність Незалежних Держав

CIS
Співдружність Незалежних Держав
CO, CO2
Окис вуглецю, двоокис вуглецю
COVID-19
Коронавірусна хвороба 2019
CPQ
Конфігурація замовлення, розрахунок
вартості та комерційна пропозиція

СП
Спільне підприємство

CRM
Управління взаємовідносинами з
клієнтами

СПП
Система подання пропозицій

DRI
Пряме відновлення заліза
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кВт, кВт-г
Кіловат, кіловат-година

млн тонн
Мільйони тонн

ПрАТ
Приватне акціонерне товариство

CH4
Метан

МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

ЗЦМ
Зелений центр Метінвест

МБЛЗ
Машина безперервного лиття заготовок

ПЕВС
Пароелектроповітродувна станція

C4C
Хмара для клієнта

СПІВРОБІТНИКИ

ЗІЗ
Засоби індивідуального захисту

мм
Міліметр

ПДВ
Податок на додану вартість

ШУ
Шахтоуправління

БЕЗПЕКА

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

ЄС
Європейський Союз

ПГ
Парникові гази

ШВЛ
Штучна вентиляція легень

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

ПАТ
Публічне акціонерне товариство

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

КПЕ
Ключові показники ефективності

ЦСР
Цілі сталого розвитку

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

ГЗК
Гірничо-збагачувальний комбінат

КПГП
Коефіцієнт потенціалу глобального
потепління (ПГП)

ПРО
МЕТІНВЕСТ

НСК
Національний спортивний комплекс

ПРО ЗВІТ

кг
Кілограм

ЗМІСТ

АЕС
Атомна електростанція

ДОДАТОК 5

Скорочення
SAP
Системи, прикладні програми та
продукти у сфері обробки даних

ENVID
Визначення впливу на навколишнє
середовище

IIRSM
Міжнародний інститут з управління
ризиками та безпекою праці

SASB
Рада зі стандартів звітності
сталого розвитку

ERP
Планування ресурсів підприємства

ISSA
Міжнародна асоціація соціального
забезпечення

SHRM
Міжнародне товариство з управління
людськими ресурсами

IT
Інформаційні технології

SLP
Система оцінки ефективності
постачальників

ESG
Навколишнє середовище, соціальні
аспекти та управління

EU
Європейський Союз

GRI
Глобальна ініціатива зі звітності

HAZOP
Аналіз небезпек і працездатності

NO2, NOx, N2O
Діоксид азоту, оксиди азоту, закис азоту
OHSAS
Система оцінки охорони праці та
промислової безпеки
R&D
Дослідження і розробки
RPA
Роботизована автоматизація процесів

USAID
Агентство США з міжнародного розвитку
Vпг
Обсяг парникових газів

ДОДАТКИ
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IOSH
Інститут охорони праці

NIST SP
Спеціальна публікація Національного
інституту стандартів та технологій

UNFPA
Фонд ООН у сфері народонаселення

МІСЦЕВІ
ГРОМАДИ

HR
Управління персоналом

NMFR
Частота виникнення потенційно
небезпечних ситуацій

UNICEF
Дитячий фонд ООН

СПІВРОБІТНИКИ

HAZID
Ідентифікація небезпек

MSHA
Управління з безпеки та охорони праці в
гірничодобувній промисловості

TM
Управління перевезеннями

БЕЗПЕКА

МЕТІНВЕСТ ЗВІТ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2020

HANA
Резидентна реляційна система
управління базами даних SAP
(SAP HANA)

MPA
Магістр із державного управління

STS
Система пошуку постачальників

ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

GDPR
Загальний регламент Європейського
Союзу про захист даних

LTIFR
Коефіцієнт частоти травматизму

STEM
Наука, технології, інженерія і математика

КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ

FFR
Частота смертельних випадків

LOTO
Система захисного блокування

SO2, SOx
Двоокис сірки, оксиди сірки

СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

ETS
Національна система торгівлі викидами
парникових газів

JSA
Аналіз безпеки праці

ПРО
МЕТІНВЕСТ

ESOSH
Європейське співтовариство з
охорони праці

ПРО ЗВІТ

ISO
Міжнародна організація зі
стандартизації

ЗМІСТ

EBITDA
Прибуток до вирахування відсотків,
податків, зносу і амортизації

