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Внесок у сталий розвиток України
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ВСТУП

Ferrexpo plc – глобальна Група компаній, третій за обсягами експортер
окатків у світі. Центр бізнесу Групи
розташовано в м. Горішні Плавні
Полтавської області. Саме тут, у
55-тисячному місті, знаходяться
основні активи компанії Ferrexpo:
Полтавський ГЗК, Єристівський ГЗК і
Біланівський ГЗК. Це осередок наших
інвестицій та інновацій, створення
робочих місць, програм підтримки
місцевих громад та розвитку молоді.
У 2022 р. виповнюється 15 років
з дати виходу компанії Ferrexpo на
Лондонську фондову біржу. Це не
надто довгий шлях, якщо порівнювати з 51 роком діяльності Полтавського ГЗК або 44 роками постачань
продукції на світові ринки. Але саме
ці 15 років стали найважливішими в
історії Групи.
Протягом останніх 15 років бізнес
Групи розширювався. Було введено
в експлуатацію новий кар’єр, розробляється проєкт ще одного. Це
дозволило збільшити потужності.
Група планує збільшити обсяг виробництва окатків більш ніж на 60%, до
20 млн т.
Ferrexpo покращила якість виробництва, а частка продукції з вмістом заліза вище Fe65%, окатків з високою

доданою вартістю, досягла 100%.
Продукція Групи – одна з найбільш
конкурентоспроможних у світі. Це
все – результат інвестицій Ferrexpo.
Одночасно з розвитком свого бізнесу, компанія Ferrexpo стає все більш
важливою частиною української економіки. З 2007 р. загальний внесок
Групи у валовий внутрішній продукт
України зріс утричі, до 1,3%. І цей
внесок створюють жителі невеликого міста, що робить Горішні Плавні
одним із найбільших економічних
центрів країни.

Група збирається повністю зосередити свій портфель на DR-окатках.
Компанія Ferrexpo – найбільший роботодавець у Полтавській області, що
усвідомлює свою відповідальність за
добробут тисяч сімей. Група створює
кращі умови та підтримує високі соціальні стандарти. Наприклад, середня
зарплата в Горішніх Плавнях лише на
4,4% нижча за середню зарплату в
Києві, столиці України. Це запорука
високого рівня життя.

Водночас багато в чому завдяки
інвестиційній діяльності Ferrexpo,
місто Горішні Плавні визнано ще й
найбільш екологічно чистим промисловим містом України. Група
постійно інвестує у технології зменшення вуглецевого сліду. У 2021 р.
питомі викиди вуглецю знизилися
на 16%. Група має чіткий план досягнення вуглецевої нейтральності
до 2050 р.

Група розробила принцип «безпека-понад-усе», «Vision Zero», та
постійно інвестує у вдосконалення
охорони праці. Компанія Ferrexpo
досягає суттєвих результатів завдяки
інноваціям. У 2021 р. коефіцієнт частоти травм із втратою робочого часу
(LTIFR) був найкращим за останні 15
років завдяки автоматизації процесів
у найбільш небезпечних зонах. Це
має значення – показники безпеки
в Групі на рівні найкращих світових
практик.

Крім цього, Ferrexpo сприяє «зеленому» переходу металургійної галузі
шляхом виробництва DR-окатків.
Це сировина для технології прямого
відновлення заліза, що дозволить отримувати сталь без викидів вуглецю.
У середньостроковій перспективі,

Компанія Ferrexpo враховує важливість соціального аспекту для рівня
задоволеності життям. Окрім забезпечення 61% податкових надходжень до
місцевого бюджету, компанія Ferrexpo
інвестує в соціальні проєкти та розвиток місцевих громад.

У 2022 р. Україна переживає
найдраматичніші дні своєї
історії. Звісно, компанія Ferrexpo
допомагає українцям і громадам
через свій Гуманітарний фонд,
фінансування якого було
затверджено у розмірі $15 млн
доларів США, станом на червень
2022 р.
Компанія Ferrexpo займається
експортною діяльністю, створює
робочі місця та податкові
надходження для країни в ці
важкі часи. Адже Ferrexpo є
одним з ключових гравців в
економіці. Завдяки подальшим
інвестиціям, Група створює нове
майбутнє для народу України.

Компанія Ferrexpo – провідний
гравець на світовому ринку. Бізнес
Групи належним чином адаптований
до глобальних трендів, що дозволяє
створити підґрунтя для сталого розвитку. Крім того, компанія Ferrexpo
намагається створити успішний приклад інвестування в Україну з метою
підвищення рівня довіри до країни та
залучення нових інвестицій.
Джим Норт,
Генеральний директор
компанії Ferrexpo
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ПРО КОМПАНІЮ FERREXPO
TOП 3
≈$3,1
млрд

експортер
окатків у світі

11,2 млн т

капітальні інвестиції
в Україну
в 2007-2021 рр.

виробництво
окатків у 2021 р.

≈$14,5
млрд

10 416

чисельність працівників та підрядників
в Україні, центральній Європі та офісах
по всьому світу у 2021 р.

експорт з України
у 2007-2021 рр.

≈$1,1
млрд

сплачено податків
в Україні
у 2007-2021 рр.

Мапа виробничих потужностей Ferrexpo

Полтавський
ГЗК

Горішні
Плавні

Збагачувальна
фабрика

Єристівський ГЗК

Біланівський ГЗК

Дамба
хвостосховища

Фабрика
огрудкування

3

РОЗВИТОК БІЗНЕСУ
ВНЕСОК В ЕКОНОМІКУ

Внесок компанії Ferrexpo у ВВП України
2021
2007

0,36%

0,77%
0,43%

Джерело: розрахунки «ГМК Центр»

0,12%

Група Ferrexpo – глобальний гравець, її внесок в економіку України становить 1,3%. Сукупний
внесок компанії у ВВП у 2021 р.
– $2,65 млрд доларів США.

Діяльність компанії Ferrexpo
важлива для добробуту Полтавщини, адже Група створює 20,2%
валового регіонального продукту
(ВРП) області.

Компанія Ferrexpo також є одним
із найбільших споживачів товарів
і послуг, великий роботодавець.
Отже, Група створює 0,55% ВВП
в інших секторах, що є непрямим
та опосередкованим внеском та
частиною сукупного внеску.

Значну частку закупівель компанії Ferrexpo займають локальні та регіональні закупівлі
— 35% у 2021 р. Таким чином,
відповідно до результатів 2021
р, від Групи залежать доходи бізнесу в регіоні у розмірі

ПРЯМИЙ: внесок самої
компанії

НЕПРЯМИЙ: внесок
через ланцюги поставок

ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ:
внесок через споживчі
витрати робітників

близько $420 млн доларів США.
За період з моменту первинного
розміщення акцій і до 2021 р.,
частка компанії Ferrexpo в українській економіці зросла в 3,7 раза.
Це свідчить про розвиток бізнесу
Групи, що позитивно вплинуло на
економіку України.

1,3%

або $2,65 млрд доларів
США склав сукупний
внесок компанії Ferrexpo
у ВВП України у 2021 р.,
включно із ланцюгами
поставок

20,2%

сукупний внесок
компанії Ferrexpo у ВРП
Полтавської області
у 2021 р.

x3,7

зростання частки
компанії Ferrexpo у ВВП
України з 2007 р.

Це стало можливим завдяки
масштабним інвестиціям компанії
Ferrexpo.
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ПІДТРИМКА ІНВЕСТИЦІЙ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ
ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ
≈$3,1 млрд
Капітальні інвестиції (CAPEX) Ferrexpo

Частка Ferrexpo в
капітальних інвестиціях промисловості
України досягла
рекордного значення –
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Джерела: звітність компанії Ferrexpo, Державна служба статистики України

15 років тому компанія Ferrexpo
провела первинне розміщення
акцій з метою залучення коштів для
масштабної інвестиційної програми.
З того часу Група не зійшла з обраного шляху, інвестувавши в Україну
понад $3,1 млрд доларів США.

інвестицій промисловості у 2007–
2021 рр.

показників інвестицій в промислових
секторах України.

На регіональному рівні діяльність
Групи ще важливіша. Протягом останніх 15 років, Ferrexpo забезпечила
п’яту частину капітальних інвестицій
в Полтавській області.

Компанія Ferrexpo – один із найбільших інвесторів в українську економіку із середньою часткою 2,5% в
загальному показнику капітальних

У 2021 р., капітальні інвестиції Групи
були рекордними за останні 8 років.
Це дуже важливо, оскільки особливістю минулого року було падіння

У 2021 р. частка компанії Ferrexpo
склала 5,2% від загальної суми інвестицій промисловості України та 41%
всіх інвестицій у Полтавській області.
Подібна тенденція була зафіксована
також у 2011–2014 рр.
Іншими словами, компанія Ferrexpo
підтримує інвестиційну діяльність в
Україні навіть у кризовий період.

капітальні інвестиції
Ferrexpo у 2007–2021 рр.

2,5%

частка Ferrexpo у загальному
показнику капітальних
інвестицій в промисловості
України у 2007–2021 рр.

22%

частка Ferrexpo у загальному
показнику капітальних
інветицій Полтавської області
у 2007–2021 рр.

Висока інвестиційна активність
Групи призвела до того, що активи
Ferrexpo добре проінвестовані. Це
дає змогу більше вкладати в проєкти
розвитку.
Частка інвестицій Ferrexpo в проєкти
розвитку в середньому становить
63%, на відміну від інших компаній
сектору в Україні, які змушені інвестувати до 70% в проєкти підтримки
обладнання в робочому стані.
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+27%

зростання обсягів виробництва
окатків Ferrexpo
у 2007-2021 рр.

ПРИКЛАД ВДАЛИХ ІНВЕСТИЦІЙ
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половина глобального
постачання окатків поступається
Ferrexpo за показником
собівартості виробництва

Джерело: звітність компанії Ferrexpo

Історія компанії Ferrexpo – це історія розвитку, інвестицій в потенціал одного з найбільших у світі
родовищ залізної руди із запасом
6,1 млрд тонн.
У 2012 р. компанія Ferrexpo ввела
в експлуатацію перший залізорудний кар’єр в регіоні за останні 20
років – Єристівський ГЗК. Інвестиції в проєкт перевищили $600 млн
доларів США.
У 2014 р. програма підвищення якості

продукції на Полтавському ГЗК дозволила збільшити частку окатків з вмістом заліза вище Fe65% з 53% до 89%,
і нарешті досягти 100% у 2021 р.

повністю перейти на виробництво
DR-окатків, оскільки ця продукція є
рушійною силою «зеленого» переходу
в металургійній галузі.

Наприкінці 2020 р. компанія Ferrexpo
модернізувала збагачувальну фабрику, що дозволило виробляти продукцію преміум-класу — DR-окатки з
вмістом заліза Fe67%.

Компанія Ferrexpo поступово виконує
свою довгострокову мету збільшити
річний обсяг виробництва окатків до
більше ніж 20 мільйонів тонн.

У 2021 р. частка DR-окатків вже
становила 4% загального обсягу виробництва. Компанія Ferrexpo планує

Такі проєкти як розширення збагачувальної фабрики ($240 млн доларів
США) і модернізація однієї з чотирьох
ліній огрудкування ($181 млн доларів

США) дозволять збільшити обсяги виробництва окатків ще на 3 млн тонн.
Метою усіх інвестиційних проєктів компанії Ferrexpo також є підвищення ефективності. Завдяки
цьому, у 2007-2014 рр. споживання
електроенергії на виробництво
тони окатків зменшилось на 17%, а
споживання газу – на 9%.
Група зберігає перевагу в витратах
над майже половиною світового ринку
залізорудних окатків.

6

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
МАКРОСТАБІЛЬНОСТІ

Експорт компанії Ferrexpo
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Джерела: Ferrexpo, Державна служба статистики України

Компанія Ferrexpo – третій найбільший експортер окатків у світі.
Група продає 100% своєї продукції за
кордон і тому є великим експортером,
що забезпечив понад $14,5 млрд доларів США валютних надходжень з 2007 р.
Частка компанії Ferrexpo в експорті
товарів з України з кожним роком зростає. Якщо у 2007-2009 рр. така частка

становила 1,3%, то у 2021 р. – 3,0%.
Обсяги експорту Групи зросли в результаті реалізації інвестиційних проєктів,
що дозволило збільшити виробництво
та частку окатків з високим вмістом
заліза, що реалізуються за преміальними цінами.
Цінова перевага надає Ferrexpo гнучкості в зміні напрямків продажів, що

зміцнює стійкість бізнесу Групи. Це було
важливим фактором під час зривів на
світових ринках, зумовлених наслідками пандемії COVID-19.
Завдяки виробництву окатків преміум
якості, Група має можливість пропонувати свою продукцію провідним металургійним компаніям світу. Це відображає стратегію компанії Ferrexpo.
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HISTORY OF FERREXPO SUCCESS
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Україні, яка провела
протягом
кризового
первинне розміщенроку,
збільшила
ня акцій
продажі на 3,5%
на Лондонській
і рефінансувала
фондовій біржі.
основну суму боргу
Придбано 49,5%
в розмірі 230 млн
акцій «ТІС-Руда».
доларів США.

2013

2011

На Полтавському
ГЗК запущено
програму підвищення якості
продукції.

Компанія Ferrexpo
відкрила торгове
представництво у
Токіо та здійснила
першу доставку в
Азію найбільшими вантажними
судами

Розпочато виробництво окатишів
Fe67% для заліза
прямого відновлення.

Компанія Ferrexpo
запустила установку для спалювання
лушпиння соняшнику, що дозволило на 25% знизити
споживання газу
на виробництво
окатків.
Частка продукції
Fe65% зросла з
53% до 89%.

2020

2021

200
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2021

Запущено пілотний
проєкт сонячної
електростанції потужністю 5 МВт.

2015

2009

350
Завершено
програму CEP1,
що дозволило
300
збільшити річний
обсяг виробництва
250
окатишів до 12
млн т.

На Біланівському
ГЗК розпочато
попередні земляні
роботи.

2014

400

Компанія Ferrexpo
приєдналася
до ініціативи
«Responsible Steel».

2017

Початок реалізації
програми СЕР1,
спрямованої на
розширення потужностей виробництва залізорудного концентрату

2019

Компанія Ferrexpo
запустила проєкт
використання дронів на своїх заводах.

Група запустила
проєкт з модернізації та збільшення
потужностей виробництва окатків
на 3 млн тонн.
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ПОКРАЩЕННЯ ДОБРОБУТУ УКРАЇНЦІВ
6,7%

62%

частка Ferrexpo у фонді
заробітної плати Полтавській
області у 2021 р., включно із
ланцюгом поставок

у 2 рази

частка Ferrexpo у загальній
чисельності штатних працівників
м. Горішні Плавні у 2021 р.

середня зарплата в компанії Ferrexpo
перевищила середню зарплату
в Полтавській області у 2021 р.

В компанії Ferrexpo працює майже кожен двадцятий житель
регіону. Група забезпечує 4,9%
робочих місць у Полтавській
області, включно із ланцюгом
поставок.
У 2021 р. в Ferrexpo в Україні
працювали 8 267 осіб, що створює ще 12 800 робочих місць в
інших секторах через ланцюги
поставок.

1128

нових робочих місць
створено Ferrexpo на
Єристівському ГЗК

Ferrexpo забезпечує роботою 62%
штатних працівників в Горішніх
Плавнях. Це означає, що в цьому
місті Група забезпечує добробут
кожної родини.
Ferrexpo, як найбільший місцевий
роботодавець, визначає успішну
роботу 3 600 самозайнятих осіб
міста.
Внесок компанії Ferrexpo у регіональну зайнятість збільшився з
моменту первинного розміщення
акцій. Інвестиції Групи створили
1 128 нових робочих місць на
Єристівському ГЗК, який було

введено в експлуатацію в 2012 р.
Компанія Ferrexpo виплачує майже кожну тринадцяту гривню всіх
заробітних плат в Полтавській
області, включно через ланцюги
поставок. У 2021 р. частка Групи
в загальній сумі заробітних плат в
Україні становила 0,34%.
Компанія Ferrexpo створює високооплачувані робочі місця. У
2021 р. середня заробітна плата в
Групі майже вдвічі перевищувала
середню заробітну плату в Полтавській області. Таким чином,
компанія Ferrexpo забезпечує

високий рівень життя та добробут своїх співробітників.
У 2020 р. середня заробітна плата
в Горішніх Плавнях дорівнювала
16 850 грн. Це ставить місто на
один рівень з українськими мегаполісами. Наприклад, середня
зарплата в Горішніх Плавнях
лише на 4,4% нижча за середню
зарплату в Києві, столиці України.
Крім високого рівня оплати праці,
компанія Ferrexpo дотримується
високих стандартів умов праці,
визнаючи важливість охорони
праці.
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0,41

склав LTIFR
Ferrexpo, що є
рекордно низьким з
2007 р.

-58%

ОСОБЛИВА УВАГА
ПИТАННЯМ БЕЗПЕКИ
Коефіцієнт частоти травм із втратою
робочого часу (LTIFR)
1,4

Ferrexpo

Компанія 1

Компанія 2

Компанія 3

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0
2017

2018

2019

2020

Група оголосила запуск програми
«Vision Zero», яка спрямована на
зменшення виробничих травм та
випадків професійних захворювань серед співробітників.
У рамках цього процесу Група
змінила свій підхід до звітності.
Зокрема, тепер у звітах відображаються випадки, які могли відбутися.
Це дозволяє запобігти подібним
небезпечним ситуаціям у майбутньому.

1,2

Джерело: корпоративна звітність

знижено показник
LTIFR порівняно з
середнім значенням
за останні 5 років
(0,98)

2021

Компанія Ferrexpo проводить регулярні аудити безпеки, щоб оцінити
дотримання персоналом встановлених вимог і визначити нові
напрямки для вдосконалення.

Зниження коефіцієнта частоти
травм із втратою робочого часу
(LTIFR) підтверджує досягнення
компанії Ferrexpo.
У 2021 р. було досягнуто значного
прогресу, коли LTIFR був найкращим з моменту первинного розміщення акцій – 0,41. Таким чином,
рівень безпеки Ferrexpo відповідає
кращим світовим практикам у
гірничодобувній галузі. Це стало
можливим завдяки автоматизації
процесів у небезпечних зонах.
Досягнення у сфері охороні праці
також є результатом інвестицій. Добрий стан виробничих потужностей
означає менше нещасних випадків.
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ІНВЕСТІЦІЇ У ПЕРСОНАЛ

20,1%

Гендерна структура персоналу світових
виробників залізної руди у 2021 р.
Жінки
100%
90%

керівних посад в
компанії Ferrexpo у
2021 р. займали жінки.
Мета Групи – досягти
25% до 2030 р.

Чоловіки

29,2%

25,0%

21,6%

20,8%

16,0%

12,0%

Ferrexpo

Компанія 1

Компанія 2

Компанія 3

Компанія 4

Компанія 5

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0

Джерело: корпоративна звітність

Група переконана, що значних
результатів можливо досягнути
виключно завдяки уважному
відношенню до персоналу. Це
можливо лише за наявності
належної програми розвитку
робітників.
У 2021 р. 99% співробітників
компанії Ferrexpo пройшли щорічну професійну підготовку. Основна увага під час такої підготовки
приділяється питанням безпеки та
професійним навичкам.

Компанія Ferrexpo допомагає персоналу адаптуватися для «роботи
майбутнього», активно застосовуючи цифрові засоби зв’язку. У
2019 р. Група запустила власний
веб-портал для навчання.

питань гендерного балансу. Для
збільшення участі жінок, Група
запустила навчальну програму «Fe
Munity», метою якої є допомога
розвитку жінок з високим кар’єрним потенціалом.

Мета Групи – забезпечити постійний пул талантів шляхом стимулювання найму молодих людей.
Кожен четвертий найнятий працівник молодше 30 років.

У 2021 р. Ferrexpo провела аналіз
гендерного балансу у своїх підрозділах та створила відповідні
цільові проєкти. Також компанія
ввела гнучкий графік роботи для
жінок з дітьми.

Ferrexpo – світовий лідер щодо

26,0%

співробітників,
найнятих у 2021 р., –
молодь від 18
до 29 років
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≈$1,1 млрд

податків сплачено компанією
Ferrexpo до бюджетів усіх
рівнів України у 2007-2021 рр.

61%

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ
ДЛЯ РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Ferrexpo розуміє важливість власного
бізнесу для економіки України та регіону.
Це допомагає компанії діяти з високим
рівнем корпоративної відповідальності.

Загальна сума податків, сплачених
Ferrexpo в Україні, млн доларів США

2021

281

2020

89

2019

108

2018

64
0

Про це свідчить той факт, що Полтавський
ГЗК входить до 10 найбільших платників
податку на прибуток, рентної плати за право розробки надр та екологічного податку
в Україні.
З моменту первинного розміщення акцій
компанія Ferrexpo сплатила понад $1,1
млрд доларів США у вигляді податків до
бюджетів усіх рівнів України.
50

100

Джерела: дані компанії Ferrexpo

150

200

250

300

У 2021 р. частка компанії Ferrexpo в податкових надходженнях до бюджету Горішньоплавнівської громади склала 61%.

частка компанії Ferrexpo
у загальних податкових
надходженнях до бюджету
м. Горішні Плавні у 2021 р.

TOP 10

Полтавський ГЗК – один з
10 найбільших платників
податку на прибуток в Україні

Також у 2021 р. внесок Групи до податкових надходжень в бюджет Полтавщини
склав 29%.
Тобто компанія Ferrexpo забезпечує розвиток 55-тисячного міста та регіону з населенням 1,5 млн осіб.
Під час російського вторгнення в Україну,
Група продовжує активно підтримувати
економіку як великий платник податків. У
цей час частка компанії Ferrexpo в бюджетних надходженнях тільки збільшилася.
Також компанія Ferrexpo робить свій
внесок у покращення життя регіону шляхом реалізації низки програм соціального
партнерства.
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ПІДТРИМКА ГРОМАД
$15 млн

складав розмір
Гуманітарного фонду
компанії Ferrexpo,
створеного для
підтримки громад
під час російського
вторгнення, станом на
червень 2022 р.

$216 млн

інвестувала Ferrexpo
в місцеві громади
у 2007-2021 рр.

В компанії Ferrexpo розуміють
взаємозв’язок між процвітанням
місцевої громади та сприятливим
середовищем для успішної діяльності. Тому з моменту первинного розміщення акцій компанія інвестувала
$216 млн доларів США в місцеві
громади.
В кожному з трьох ГЗК Ferrexpo створено комітет з питань корпоративної
соціальної відповідальності. Вони
допомагають Ferrexpo підтримувати
зв’язок із громадами.
Проєкти розвитку місцевих громад
координуються благодійним фондом
Ferrexpo через місцевий керівний
комітет. Він співпрацює з місцевими
громадами та відбирає проєкти відповідно до їхніх потреб.
Благодійний фонд Ferrexpo профінансував 115 проєктів розвитку інфраструктури (лікарні, школи, дороги,

Соціальні інвестиції
компанії Ferrexpo у 2021 р.
інші державні установи) з моменту
первинного розміщення акцій.
У 2007-2020 рр. понад 7 тисяч людей із соціально незахищених верств
населення отримали допомогу безпосередньо від благодійного фонду
Ferrexpo.
Вторгнення Росії в Україну у 2022 р.
підтвердило важливість роботи з місцевими громадами для надання людям
допомоги під час гуманітарної кризи.
Спеціальний гуманітарний фонд був
створений на початку вторгнення, а
станом на червень 2022 р. для нього
було виділено $15 млн доларів США.

33%

$6,0

3%
2%
5%

31%

мільйонів

5%
Спорт

8%

13%

Культура

Реагування
на COVID-19

Медицина
Група надала корпоративну нерухоРозвиток
Адресна соціальна
мість для розміщення 1 335 біженців.
на місцях
допомога
Компанія забезпечувала надання харчування, лікування, психологічної та
Інше
Освіта
іншої допомоги постраждалим людям
і громадам.
Джерело: звітність компанії Ferrexpo
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ТУРБОТА ПРО ЕКОЛОГІЮ

Питомі викиди вуглецю від операційної діяльності Ferrexpo
(Scope 1 та Scope 2), кг/т
140
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-30%

зниження питомих
викидів вуглецю
Ferrexpo
у 2019-2021 рр.

94

80

98%
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-30%

2016
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рівень повторного
використання води
на виробництві
Ferrexpo у 2021 р.

Джерело: звітність компанії Ferrexpo

У 2020 р. м. Горішні Плавні було
визнано найбільш екологічно чистим промисловим містом України. Це стало можливим завдяки
інвестиціям компанії Ferrexpo.
У 2021 р. Група скоротила рівень
споживання дизельного палива на
7% завдяки заходам з підвищення
продуктивності.
Вже понад десять років компанія
Ferrexpo використовує електричні
екскаватори. Група планує електрифікувати весь парк техніки для
роботи в кар’єрах.

Компанія Ferrexpo інвестує у відновлювану енергетику для зменшення викидів Scope 2. Також,
з 2015 р. Ferrexpo використовує
лушпиння соняшнику як біопаливо
для виробництва окатків.
У 2021 р. Група запустила сонячну
електростанцію потужністю 5 МВт.
У середньостроковій перспективі
Група планує побудувати сонячну
електростанцію потужністю 2501000 МВт.
Ferrexpo також робить внесок у декарбонізацію металургійної галузі,

підтримуючи виконання кліматичних цілей клієнтів і зменшуючи
власні викиди Scope 3.
Компанія Ferrexpo запустила виробництво DR-окатків, які використовуються для виробництва
заліза прямого відновлення (DRI).
Виробництво сталі в електродугових печах з використанням заліза
прямого відновлення дозволяє
скоротити викиди CO2 на 42% у
порівнянні з виробництвом сталі
за схемою: «доменна піч – кисневий конвертер».

У довгостроковій перспективі, завдяки використанню водню, залізо
прямого відновлення дозволить
виробникам сталі досягти вуглецевої нейтральності.
В компанії Ferrexpo розроблено
чітку стратегію досягнення нульового рівня викидів до 2050 р. Це
означає, що Група розуміє важливість боротьби з наслідками зміни
клімату та адаптується для досягнення цілей сталого розвитку.
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ОПИС МЕТОДОЛОГІЇ
ТОВ «ГМК Центр» провело всі
розрахунки в цьому звіті відповідно до методології, як описано
в цьому розділі, за винятком
даних, що були отримані безпосередньо зі звітності компанії
Ferrexpo.
Сукупний внесок компанії Ferrexpo
у ВВП України – це сума прямих,
непрямих та опосередкованих
внесків, враховуючи фінансові
результати таких компаній: Полтавський ГЗК, Єристівський ГЗК,
Біланівський ГЗК, інші компанії
Групи в Україні, згідно часткам
володіння в їх капіталі.
Прямий внесок у ВВП було оцінено
з використанням доходного методу як суми валового прибутку кожної компанії, витрат на заробітну
плату, податків із заробітної плати
та амортизаційних відрахувань.
Непрямі та опосередковані внески
оцінювалися на основі галузевого мультиплікатора «Видобуток
металевих руд», зокрема співвідношення між прямими та непрямими/опосередкованими внесками,
на основі аналізу таблиці «Витрати-Випуск», яка підготовлена

Державною службою статистики
України.
Внесок Групи у ВРП Полтавської
області включає прямий внесок
компаній, розташованих у регіоні,
та частку непрямих й опосередкованих внесків відповідно до 35%
частки регіональних та місцевих
закупівель компанії Ferrexpo у
2021 р.
Внесок Групи в загальний фонд оплати праці та зайнятість в Україні
та Полтавській області оцінювався
аналогічно внеску у ВВП, без врахування компаній, в яких Група не
володіє контрольними частками.
Значення показників експорту,
чисельності працівників і підрядників в Україні, середньої заробітної плати, суми сплачених податків
у 2021 р. були надані компанією
Ferrexpo на запит «ГМК Центр».
Порівняльний аналіз коефіцієнта
частоти травм із втратою робочого
часу (LTIFR) і гендерної структури
персоналу базується на звітах світових залізорудних компаній.
Фраза «Група зберігає цінову перевагу в більш ніж половині поточних

поставок залізорудних окатишів»
є особистим судженням ТОВ «ГМК
Центр», яке базується на аналізу
кривої витрат на окатки у Китаї
згідно з річним звітом компанії
Ferrexpo за 2021 рік.
Оцінка часток або співвідношень
показників компанії Ferrexpo та
аналогічних середніх показників
для України чи Полтавської облас-

ті базується на даних веб-порталів Державної служби статистики
України та Головного управління
статистики Полтавської області.
Значення показників, виражені в
українських гривнях, перераховано в еквівалент у доларах США з
використанням середнього курсу
НБУ у відповідний період.
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