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GRI 403-5
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.

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. 

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. 

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.

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.

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. 

4 000 + 
ПРОПОЗИЦІЙ У СФЕРІ ОП І 
ПБ ПОДАЛИ СПІВРОБІТНИКИ 
МЕТІНВЕСТУ У 2020 РОЦІ

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. 

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.

Навчання з 
питань ОП і ПБ 

Нова програма «Академія 
безпеки»
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.

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.

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.

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

 « 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».
Микола Гончаренко, генеральний директор Криворізького ремонтно-
механічного заводу 

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.
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