
Producing iron ore 

pellets for 35 years

ТОВ «Біланівський ГЗК»
Звіт про управління
за 2020 рік



2

Зміст

1. Опис діяльності 3

2. Організаційна структура підприємства 4

3. Ліквідність та зобов'язання 5

4. Екологічні аспекти 6

5. Соціальні аспекти та кадрова політика 7-8

6. Ризики 9-11

7. Охорона праці та безпека 12-13

8. Перспективи розвитку 14



3

1. Опис діяльності
Товариство з обмеженою відповідальністю «Біланівський гірничо-збагачувальний

комбінат» було засновано в 2009 році згідно рішення засновників (Протокол загальних
зборів засновників № 1 від 25 листопада 2009 року) відповідно до чинного законодавства
України.

Зареєстрована адреса компанії: вул. Будівельників, 16, м. Горішні Плавні, Полтавська
область, Україна.

Основним видом діяльності Товариства є добування залізних руд. ТОВ «Біланівський
ГЗК» було створено з метою промислової розробки Біланівського та Галещинського родовищ
залізистих кварцитів. Програмою розвитку підприємства передбачається проведення
розкривних робіт з подальшим видобутком залізної руди (потужністю до 45 млн. тон на рік).

В даний час виконуються роботи періоду розкриття Біланівського родовища.

Обсяг розкривних порід періоду розкриття становить - 73,985 млн. м3.

Обсяг попутно-видобутої руди періоду розкриття - 5,015 млн. м3.

Результати діяльності

Капітальні інвестиції у 2020 році в проекти розвитку склали 190,3 млн. гривень.
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2. Організаційна структура підприємства станом на 31.12.2020



3. Ліквідність та зобов'язання 

Станом на звітну дату 31 грудня 2020 року у Компанії є залишок заборгованості по траншу в
сумі 38 000 000 доларів США, що у фінансовій звітності класифікується як поточний,
виходячи з терміну погашення до 15.01.2021 року (відповідно до Запиту на пролонгацію
№52 від 10.12.2020).
При цьому, загальний договір на користування кредитним лімітом станом на звітну дату 31
грудня 2020 року було пролонговано до 31.03.2022.

Заборгованість з фінансових зобов'язань ТОВ «Біланівський ГЗК» станом на 31.12.2020р. 

5

Основним джерелом забезпечення ліквідності, для погашення кредиту і фінансування
поточної діяльності є/буде збільшення статутного капіталу ТОВ «Біланівський ГЗК»
активами материнської компанії.

000‘дол.США

31.12.2020

Найменування Кредитні документи Процентна ставка Комісія Кредитний ліміт

Термін закінчення дії
договору 

користування 
кредитним лімітом

Залишок
заборгованості  

по кредиту

Дата погашення 
залишку 

заборгованості 
по кредиту

Ferrexpo Finance plc Loan Agreement № B/06/12 5,75% - USD 50 000 000,00 31.03.2022 USD 38 000 000,00 15.01.2021
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4. Екологічні аспекти

Діяльність ТОВ «Біланівський ГЗК», як і будь-якого іншого промислового
підприємства, матиме в майбутньому певний вплив на навколишнє середовище. Але
водночас, ми прагнемо продемонструвати вже на даний час відповідність жорстким
екологічним стандартам та глибоку відповідальність шляхом виявлення, оцінки екологічних
ризиків та управління ними, зведення до мінімуму впливу підприємства на довкілля.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Біланівський гірничо-збагачувальний
комбінат» є соціально відповідальним підприємством, яке розуміє і приймає важливість
екологічних аспектів у своїй діяльності, саме тому на підприємстві проводиться постійний
комплексний екологічний моніторинг.

Протягом 2020 року було проведено необхідні повні дослідження стану
навколишнього природного середовища, в зоні впливу кар'єру ТОВ «Біланівський ГЗК», а
саме:

• дослідження підземних і поверхневих вод;
• визначення якості атмосферного повітря;
• вимірювання рівня шуму;
• радіологічні дослідження;
• дослідження якості ґрунтів.

Всі дослідження проводилися сертифікованими і акредитованими лабораторіями.
Згідно з протоколами досліджень - діяльність підприємства не впливає на стан довкілля.
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5. Соціальні аспекти та кадрова політика

На ТОВ «Біланівський ГЗК» станом на 31.12.2020 загальна кількість працівників
складає 57 особи, де частка жінок складає 51%, в тому числі на керівних посадах - 2 жінки.

В 2020 році, в рамках системи мотивації персоналу, була проведена його оцінка, з
встановленням щомісячної надбавки та можливістю перегляду оцінки 1 раз на рік.

Підприємство приділяє особливу увагу питанням навчання та освіти свого персоналу.
За звітний період зовнішнє навчання (тренінги, семінари) пройшли – 13 осіб, профнавчання
– 4 осіб і навчання в вищих-навчальних закладах – 4 особи. Всі штатні працівники
підприємства пройшли необхідне навчання з охорони праці.

ТОВ «Біланівський ГЗК» поважає основні права людини та гідність всіх людей, як це
передбачено в Загальній декларації прав людини. Ми дотримуємося принципів ООН з
питань бізнесу та прав людини, які в загальних рисах описують обов’язки і відповідальність
промислових підприємств під час вирішення питань, пов’язаних з правами людини під час
ведення бізнесу.

ТОВ «Біланівський ГЗК» притримується принципу нульової толерантності до всіх форм
хабарництва та корупції. Для будь-якої особи у ТОВ «Біланівський ГЗК», або для наших
ділових партнерів, - неприйнятна участь в корупції будь-яким чином. Свідченням
прихильності принципам цивілізованого ведення бізнесу є прийнятий на підприємстві
Кодекс корпоративної етики.
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5. Соціальні аспекти та кадрова політика

Кодекс визначає, яким чином ТОВ «Біланівський ГЗК» реалізує свої цінності на
практиці і яка поведінка очікує від співробітників/ниць при виконанні ними службових
обов'язків. Кодекс містить важливі стандарти і принципи, в тому числі положення про
протидію шахрайству, корупції та хабарництву.

Кодекс корпоративної етики є основою всієї Комплаєнс-програми, яка спрямована на
забезпечення відповідності діяльності підприємства законодавству, міжнародним
стандартам і кращим бізнес-практикам.

Комплаєнс-програма включає в себе наступні елементи:

• Кодекс корпоративної етики з відповідними політиками і процедурами

• регулярне навчання співробітників комплаєнс-політикам

• періодичну оцінку комплаєнс-ризиків

• проведення перевірки третіх осіб, з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.

• лінія Довіри Ferrexpo Integrity Line.
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6. Ризики

ТОВ «Біланівський ГЗК» налагодив систему управління ризиками, яка включає
ідентифікацію, розуміння і зменшення впливу ключових ризиків, з якими вона стикається.

Процес управління ризиками забезпечує основу для визначення, пріоритизації та
управління ризиками, пов'язаними з діяльністю БГЗК. Він не може в повній мірі гарантувати
усунення ризиків, особливо в нестабільній економічній ситуації на ринку. Політики і
процедури підприємства з управління ризиками були розроблені для виявлення і аналізу
ризиків, з якими він стикається, для встановлення відповідних лімітів та заходів контролю, а
також для проведення відповідних заходів щодо зменшення впливу.

Матриця ризиків перевіряється і контролюється Дирекцією ТОВ «Біланівський ГЗК».
Цей процес перевірки включає забезпечення виявлення будь-яких нових ризиків, оцінку їх
потенційного впливу на діяльність та встановлення відповідних заходів контролю. Виявлені
ризики ранжуються на основі потенційного впливу та ймовірності виникнення, щоб оцінити
їх вплив на діяльність і життєздатність. Вплив і ймовірність регулярно переглядаються на
основі останніх змін в макро- і мікросередовищі БГЗК. Дирекція несе відповідальність за
визначення відповідних дій для адекватного моніторингу цих ризиків і створення
ефективного середовища контролю. Контроль, як правило, здійснюється Фінансовою
дирекцією БГЗК, а оновлення надаються Виконавчому комітету Групи Ferrexpo.
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6. Ризики

Ризик Категорія
Ймовірність 

настання
Опис причини виникнення та можливого впливу

Заходи щодо зменшення впливу 
ризику

ПОДАТКИ 
(ЗОВНІШНІЙ 
РИЗИК)

Фінансовий Середня БГЗК є середнім платником податків в Україні.
Зростаюча складність податкового законодавства
може призвести до непередбачених податкових
платежів. Законодавство та нормативні акти не
завжди чітко сформульовані і схильні до
різноманітних інтерпретацій та непослідовного
виконання місцевими, регіональними і
національними українськими податковими органами
та іншими державними органами.

БГЗК веде прозорий і відкритий
діалог з місцевими, регіональними
і національними податковими
органами. Його податкова
стратегія відповідає найкращим
міжнародним стандартам і всім
відомим вимогам. БГЗК регулярно
консультується з податкових
питань з українськими та
міжнародними податковими
експертами.

РИЗИК 
КРАЇНИ 
(ЗОВНІШНІЙ 
РИЗИК)

Операційний Середня Загальна політична нестабільність має негативні
соціальні та економічні наслідки. Економічна слабкість
може зменшити спроможність уряду фінансувати
соціальні послуги, що призводить до зростання
напруженості в місцевих громадах. Це також може
вплинути на здатність уряду задовольняти виплати
зобов'язань (наприклад, відшкодування ПДВ). За
рівнем Transparency International Україна посідає 117
місце серед 180 країн по рівню корупції. БГЗК володіє
ліцензіями на видобуток корисних копалин та іншими
дозволами, необхідними для проведення гірничих
робіт. Якщо ліцензії на видобуток будуть скасовані або
не продовжені, здатність БГЗК продовжувати
розробляти Біланівське та Галещинське родовища
буде під загрозою.

БГЗК надає пріоритет достатньому
рівню ліквідності та сильним
показникам кредитування. БГЗК
робить вагомий внесок у
національні та місцеві громади.
БГЗК надає пріоритет високим
стандартам відповідальності та
етиці. БГЗК здійснює моніторинг
своїх зобов'язань за різними
ліцензіями на видобуток.
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6. Ризики
Ризик Категорія

Ймовірність 
настання

Опис причини виникнення та можливого впливу Заходи щодо зменшення впливу ризику

ВАЛЮТНИЙ 
РИЗИК 
(ЗОВНІШНІЙ 
РИЗИК)

Операційний Середня Валютний ризик являє собою ризик того, що
справедлива вартість або майбутні потоки грошових
коштів від фінансового інструмента коливатимуться у
результаті змін у курсах обміну валют. Валютні
ризики, як визначено в МСФЗ 7 «Фінансові
інструменти: розкриття інформації», виникають
стосовно фінансових інструментів, деномінованих у
валюті, яка не є функціональною валютою і має
монетарний характер; ризики, пов’язані з
операціями, не беруться до уваги.
Подібно до багатьох інших бізнесів в Україні, іноземні
валюти, зокрема, долари США, відіграють істотну
роль у відповідній економіці господарських операцій
БГЗК. Деноміновані в іноземних валютах
короткострокові та довгострокові позики, а також
торгова дебіторська та кредиторська заборгованість
стають причиною виникнення валютного ризику.

БГЗК не проводив операцій, призначених для
хеджування валютних ризиків.

РИЗИК 
ЛІКВІДНОСТІ 
(ЗОВНІШНІЙ 
РИЗИК)

Операційний Середня Ризик ліквідності являє собою ризик того, що БГЗК не
буде здатний виконати свої зобов’язання по мірі
настання їхніх строків. Метою БГЗК є підтримувати
безперервність та гнучкість фінансування за рахунок
використання кредитних умов, наданих
постачальниками, і кредитів та позик.

БГЗК здійснює аналіз старіння своїх активів та
термінів погашення своїх зобов’язань у
залежності від очікуваного погашення
різноманітних інструментів. Група Ferrexpo
централізовано здійснює моніторинг вимог
до своїх потоків грошових коштів та оптимізує
потоки грошових коштів між дочірніми
підприємствами. У випадку недостатньої або
надлишкової ліквідності у окремих
підприємств ресурси та кошти
перерозподіляються серед підприємств Групи
компаній Ferrexpo для досягнення
оптимального фінансування бізнес-потреб
кожного підприємства. БГЗК готує детальні
прогнози щодо тиражування потоків
грошових коштів, які допомагають їх
здійснювати моніторинг вимог до потоків
грошових коштів.
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7. Охорона праці та безпека

Техніка безпеки, охорона праці і здоров’я працівників – є найвищими пріоритетами в
діяльності ТОВ «Біланівський ГЗК», головними з яких є:

 безпека праці та здоров'я працівників - первинні по відношенню до результатів
виробничої діяльності;

 створення на робочих місцях безпечних і здорових умов праці для запобігання
виробничих трав і професійних захворювань;

 лідерство керівництва і відповідальність працівників в області охорони здоров'я і
безпеки праці;

 проведення системної роботи з оцінки виробничих ризиків, розробці та реалізації
заходів щодо їх зниження і контролю за ризиками в галузі охорони здоров'я та безпеки
праці;

 виконання законодавчих вимог з охорони праці, що регламентують безпечне ведення
робіт в галузі;

 візуалізація небезпек та ризиків на робочих місцях.

Кожен прийнятий на роботу співробітник і співробітник підрядної організації, який
потрапляє на комбінат для виконання робіт, проходить вступний інструктаж з охорони
праці, надання домедичної допомоги постраждалим, а також з правил поведінки в
аварійних ситуаціях, пожежах і стихійних лихах.
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7. Охорона праці та безпека

Працівники підприємства систематично проходять навчання та тренінги з охорони
праці та пожежної безпеки, як у відомчому відділі підготовки персоналу, так і в зовнішніх
навчальних центрах, відповідно до своїх посадових обов'язків.

У 2020 році на ТОВ «Біланівський ГЗК» почалось впровадження Системи управління
охороною праці, яка відповідає вимогам ISO 45001 - Системи менеджменту охорони
здоров'я та безпеки праці.
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8. Перспективи розвитку

Основними задачами реалізації проекту розкриття у найближчі роки, окрім
проведення гірничих робіт, є розвиток інфраструктури, як то:

• будівництво напірного водовідвідного колектору до каналу ТОВ «Єристівський
ГЗК»;

• винос залізної дороги УЗ на перегоні ст.Потоки – ст.Нова Галещина;

• будівництво технологічної залізної дороги на Єристівський ГЗК;

• будівництво технологічної автомобільної дороги на Єристівський ГЗК;

• винос повітряної лінії 35кВ із зони будівництва кар’єру;

• будівництво системи водовідведення;

• будівництво акумулюючої ємності;

• збільшення площі промислового майданчика;

• Будівництво рудних перевантажувальних пунктів.

Без будівництва об’єктів зазначених вище, виконання планів гірничих робіт буде
значно ускладнене, тому будівельні роботи, у найближчій перспективі, є не менш
важливими за гірничі.




