Звіт про корпоративну
соціальну відповідальність
за 2019 рік
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«Кожен новий рік успішної діяльності Cygnet
підтверджує: люди, об’єднані спільними
цінностями, здатні досягти більшого. Наша
компанія лишається надійним партнером,
якому можна довіряти. Наша мета незмінна
— розбудовувати сучасне українське село,
в якому приємно жити. Наша стратегія
стабільна — розвивати високотехнологічне
аграрне виробництво.
Соціальна відповідальність є однією з цінностей
нашої компанії. Ініціативи Cygnet виходять далеко
за межі прозорого ведення бізнесу та сумлінної
сплати податків. Ми активно долучаємось до
розв’язання нагальних проблем регіонів.

Інвестуємо в підтримку сільської інфраструктури,
медичних та освітніх закладів, сприяємо розвитку
спорту та духовності.
Хоч наша компанія не є підписантом ініціативи
Глобального договору ООН, ми поділяємо
принципи концепції та робимо свій внесок у
досягнення Цілей сталого розвитку.
Своїм прикладом ми намагаємось
продемонструвати, що прозора діяльність,
партнерство та соціальна відповідальність є
запорукою розвитку національного бізнесу та
країни в цілому».
Ігор Шилюк,
CEO Cygnet Agrocompany

НАГОРОДИ CYGNET У 2019 РОЦІ
Cygnet увійшов до ТОП-10
роботодавців АПК України
за версією HeadHunter
Україна

100

Cygnet увійшов до рейтингу
ТОП-100 кращих аграрних
підприємств України за версією
журналу «TheUkrainianFarmer»

Фінансовий директор Cygnet Володимир Бондаренко визнаний
переможцем премії «Агро Champions», організованої онлайнвиданням «AgroPortal.ua», у номінації «Фінансовий директор»
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ
Cygnet — соціально відповідальна компанія, що спрямовує свою діяльність на
створення високотехнологічного виробництва та розвиток агросфери України.
Компанія заснована у 2011 році. Виробничі потужності розміщені у
Житомирській та Вінницькій областях.

МІСІЯ:
Cygnet — це команда професіоналів,
яка ефективно та дбайливо працює на
землі, досягаючи високих результатів з
використанням найкращих світових практик.

ЦІННОСТІ:
Соціальна відповідальність
Технологічність

Житомирська
область

НАПРЯМИ
ДІЯЛЬНОСТІ:
Рослинництво 29 тис. га землі в обробітку
Попільнянський р-н

Виробництво цукру 2,8 тис. т/добу
переробка цукрових буряків
Елеваторні послуги 60 тис. т
одночасного зберігання

Ружинський р-н
Козятинський р-н

Тваринництво 605 гол. ВРХ

Раціональність
Професіоналізм і розвиток
Надійність
Проактивність
Командна робота

CYGNET ВЕДЕ
ДІЯЛЬНІСТЬ У:
2-х областях України
4-х районах
34-х населених пунктах
Співпрацює з 22-ма сільрадами та ОТГ

Вінницька
область

Погребищенський р-н
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КЛЮЧОВІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ
ПОКАЗНИКИ

млн грн

млн грн
млн грн

млн грн

110,9
154,4
142,2
4,5

виплачено
орендної
плати за
землю

+12%

спрямовано
на заробітну
плату

+28%

сплачено
податків

+54%

витрачено
на соціальні
проекти

-1,5%

110,9
98,9
154,4
120,2
142,2
92,2
4,5
4,6

2019
2018
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цілей
сталого розвитку
лежать в основі
діяльності
та соціальної
відповідальності
Cygnet
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СТАЛИЙ РОЗВИТОК
Сталий розвиток — це
розвиток, який задовольняє
потреби сучасного покоління
без шкоди для можливості
майбутніх поколінь
задовольняти свої потреби.

НІ
ГОЛОДУ

17 Глобальних цілей були
затверджені на саміті ООН
з питань сталого розвитку у
2015 році. Вони покликані
об’єднати зусилля різних
країн для забезпечення більш
гармонійного життя людей та
розвитку планети.

ГАРНЕ
ЗДОРОВ’Я

ЯКІСНА
ОСВІТА

Cygnet як соціально
відповідальний бізнес
розділяє принципи
сталого розвитку. У своїй
повсякденній діяльності
ми сприяємо досягненню
таких Цілей зазначеної
концепції:

ГІДНА ПРАЦЯ
ТА ЕКОНОМІЧНЕ
ЗРОСТАННЯ

КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО
РОЗВИТКУ ҐРУНТУЄТЬСЯ НА
ПОЄДНАННІ ТРЬОХ СКЛАДНИКІВ:
ЕКОНОМІЧНОГО, СОЦІАЛЬНОГО
ТА ЕКОЛОГІЧНОГО.
Економічний:

Соціальний:

→ впровадження
технологій для підвищення
ефективності виробництва
→ дотримання стандартів
якості продукції

→ гідні умови праці
→ турбота про здоров’я
працівників
→ прозорі трудові відносини
→ сприяння розвитку регіонів

Екологічний:

СТАЛИЙ РОЗВИТОК
МІСТ ТА СПІЛЬНОТ

ВІДПОВІДАЛЬНЕ
СПОЖИВАННЯ

Інформацію про діяльність Cygnet за цими напрямами
представлено у звіті

ПАРТНЕРСТВО
ЗАРАДИ СТАЛОГО
РОЗВИТКУ

→ застосування технологій
енергоефективності та ресурсозбереження
→ заходи для мінімізації впливу виробництва
на навколишнє середовище
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НІ ГОЛОДУ
Cygnet як аграрна компанія робить свій внесок у розв’язання проблеми голоду не лише в Україні, а
й у світі. Адже Cygnet реалізує виготовлену продукцію і на внутрішньому, і на зовнішньому ринках.
Ми виробляємо як харчову сировину для подальшої переробки, так і готову продукцію з доданою
вартістю. У процесі господарювання ми намагаємось мінімізувати вплив виробництва на довкілля.
У 2019р. вироблено:

ПРОДУКЦІЮ
ТВАРИННИЦТВА

кукурудзи

сої

озимої пшениці

6

молока

ПРОДУКЦІЮ
ЦУКРОВИРОБНИЦТВА

25,7

тис. т

тис. т

тис. т

тис. т

152,9
16,0
21,1

млн л

ПРОДУКЦІЮ
РОСЛИННИЦТВА

цукру
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ГАРНЕ ЗДОРОВ’Я

→ створення комфортних та безпечних умов праці;
→ проведення профілактичних медичних оглядів
співробітників;
→ популяризація спорту та здорового
способу життя.

Із 2018 року Cygnet щороку
організовує комплексні
профілактичні медогляди
для співробітників
У 2019 р. працівники могли
обрати один з 7-ми спеціалізованих пакетів медичних послуг
залежно від власних потреб

БЕЗПЕЧНІ УМОВИ
ПРАЦІ
100 керівників та спеціалістів
пройшли навчання з надання
невідкладної допомоги

Корпоративна футбольна команда,
створена у 2015р., взяла участь
у трьох турнірах
У 2019р. уперше співробітники компанії
взяли участь у напівмарафоні та забігу
з перешкодами Race of Nation

У РЕГІОНІ ПРИСУТНОСТІ

За сприяння Cygnet проведено
16 футбольних турнірів на рівні районів

Огляди проводять лікарі
приватного медичного
закладу «МедОк»

435

тис. грн

тис. грн

1300

У КОМПАНІЇ

Придбано спортивний
інвентар для 17 шкіл

455 співробітників
обстежилися
у 2019 році

100 % співробітників пройшли
навчання з пожежної безпеки та
інструктажі з техніки безпеки на
робочому місці

спрямовано на створення
безпечних умов праці

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ
СПОРТУ

ПРОФІЛАКТИЧНІ
МЕДОГЛЯДИ

спрямовано на проведення
медичних оглядів

Забезпечено спортивним інвентарем
сільський спортзал у с. Харліївка

180

тис. грн

Люди — найцінніший актив компанії. Турбота
про гарне здоров’я в нашій компанії реалізується
у трьох напрямах:

спрямовано на популяризацію
спорту
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ЯКІСНА ОСВІТА

→ створення належних умов для навчання
та розвитку дітей у регіонах своєї
діяльності;
→ співпраця із закладами вищої освіти
на національному рівні;
→ програми навчання та розвитку
співробітників компанії.

СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ
НАВЧАННЯ ТА РОЗВИТКУ ДІТЕЙ

760
165
3,3

тис. грн спрямовано на
створення належних
умов для навчання та
розвитку
першокласників
отримали набори
шкільного приладдя до
свята Першого дзвоника

тис. дітей отримали
солодкі подарунки до
Нового року

у с. Василівка встановили
дитячий майданчик

ПРОФОРІЄНТАЦІЯ ШКОЛЯРІВ
Профорієнтаційний проект для учнів
випускних класів «Свідомий вибір» діє
в компанії з 2016 року. Він покликаний
ознайомити випускників зі світом
аграрних професій. У 2019 р. до
проекту залучено:
16 шкіл

183 учня

За результатами проекту, кожен четвертий
учень виявив бажання у майбутньому стати
співробітником Сігнет

СПІВПРАЦЯ З ВЕРХІВНЯНСЬКОЮ
ФІЛІЄЮ ЖИТОМИРСЬКОГО
АГРОКОЛЕДЖУ
Спеціалісти Cygnet проводять на
базі компанії теоретичні та практичні
заняття для студентів, щоб ознайомити з
високотехнологічним агровиробництвом.
Учасники:
29 студентів

СПІВПРАЦЯ ІЗ ЗАКЛАДАМИ
ВИЩОЇ ОСВІТИ

11
75
7

ярмарків вакансій у закладах вищої освіти та в межах
галузевих конференцій відвідав Cygnet
студентів із 18-ти навчальних закладів
пройшли практику на базі компанії

студентів пройшли оплачуване
стажування в компанії

ЗМІНИ В СИСТЕМІ ОСВІТИ
У 2019 Cygnet став золотим партнером новітньої
магістерської програми «АГРОКЕБЕТИ». Учасники програми:
44 студенти

База навчання — Національний університет
біоресурсів і природокористування.
Проект «Агрокебети» покликаний змінити
підхід до аграрної освіти в Україні завдяки
співпраці бізнесу та закладів освіти.

РОЗВИТОК СПІВРОБІТНИКІВ

1 214
352

тис. грн

Cygnet здійснює внесок
у розвиток освіти на трьох рівнях:

спрямовано на навчання і розвиток
персоналу. За останні 5 років витрати на
навчання зросли у 2,5 раза

співробітники пройшли навчання
протягом року
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ГІДНА ПРАЦЯ ТА
ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
Cygnet сприяє зайнятості населення у сільській місцевості,
створює робочі місця та виплачує гідну заробітну плату. Так ми
намагаємось розбудовувати сучасне українське село, в якому
приємно жити.

759
+28%
16,9
154,4

ПОРІВНЯННЯ РОЗМІРУ СЕРЕДНЬОМІСЯЧНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
В CYGNET ІЗ СЕРЕДНІМ ПОКАЗНИКОМ В УКРАЇНІ (ГРН/МІС)
Середньомісячна заробітна плата
Cygnet, грн/міс на 1 працівника

зростання фонду
оплати праці у 2019 р.
порівняно з 2018 р.

8,867
7,106

5,187
3,952
2013

4,701

4,207

3,475
2014

2015

2016

2017

2018

2019

ВИПЛАЧЕНО ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ (МЛН ГРН/РІК)
2019

154.4

2018

120.2

2017
млн грн — заробітної
плати виплачено у
2019 році

10,504

9,979

5,920

3,274

тис. грн/міс — середня
зарплата працівника
дочірньої компанії
холдингу Cygnet

13,491

Середньомісячна заробітна плата за
даними Держстату України, грн/міс
на 1 працівника
7,336

осіб — чисельність
співробітників компанії
на кінець 2019 року

16,961

2016

84.4
67.0

67.0

2015

49.6

2014
2013

40.4
35.6
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ГІДНА ПРАЦЯ ТА
ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
Однією із складових частин економічного зростання є
платоспроможність населення. Постійне підвищення
розміру орендної плати за землю сприяє зростанню рівня
платоспроможності власників земельних ділянок.

ВИПЛАЧЕНО ОРЕНДНУ ПЛАТУ ЗА ЗЕМЛЮ (МЛН ГРН/РІК)

7,8
+12%
110,9
3 962

2017

тис. осіб — кількість власників
земельних ділянок, які здали
їх в оренду Cygnet

2019
2018
2016

млн грн — орендної
плати виплачено у
2019 році

грн/га — середній
розмір орендної
плати у 2019 році

98.9
66.5
67.0

43.7

2015

34.1

2014
2013

зростання рівня
виплат орендної
плати у 2019 році
порівняно з 2018

110.9

26.0
24.6
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СТАЛИЙ РОЗВИТОК
МІСТ ТА СПІЛЬНОТ

2019

142.15

2018

92.24

2017

169.5

2016

67.0

72.05

2015
зростання розміру
сплачених податків
у 2019 році
порівняно з 2018

2013

27.01
Попільнянський р-н

26

+13%

млн грн податків
сплачено до місцевих
бюджетів

млн грн сплачено
до центрального
бюджету

+18%

29.24

млн грн

2014

Козятинський р-н

Ружинський р-н

+12%

8,2

млн грн

+54%
56,7
85,5

37.1

17,9

+18%
Погребищенський р-н

4,6

млн грн

Крім того, у межах угод про соціальне партнерство компанія
інвестує в розвиток сільської інфраструктури. Ми працюємо
в 34 населених пунктах для забезпечення сталого розвитку
місцевих громад.

СПЛАЧЕНО ПОДАТКІВ (МЛН ГРН/РІК)

млн грн

Cygnet сумлінно сплачує податки до центрального та місцевих
бюджетів, роблячи внесок у сталий розвиток населених пунктів.
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тис. грн

тис. грн

тис. грн

тис. грн

Ремонт соціально значущих
об’єктів та об’єктів масового
перебування, благоустрій доріг

4,5

спрямовано на соціальні проекти у регіонах
для забезпечення сталого розвитку громад

ВИТРАТИ НА ПРОЕКТИ КСВ (МЛН ГРН/РІК)
2019

тис. грн

1 781
1 211
934
343
180
80

тис. грн

Проекти з корпоративної соціальної відповідальності
розвиваються у шести ключових напрямах:

млн грн

СТАЛИЙ РОЗВИТОК
МІСТ ТА СПІЛЬНОТ

Створення сприятливих
умов для навчання та
розвитку дітей

4.53

2018

4.60

2017
2016

2.79
67.0

2015
Підтримка медичної
сфери, організація
медичних оглядів
Розвиток культури
та духовності

Популяризація спорту
та здорового способу
життя

Адресна
спонсорська
допомога

1.98

2014
2013

2.74
1.62

0.99
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ВІДПОВІДАЛЬНЕ
СПОЖИВАННЯ
Приймаючи ті чи інші управлінські рішення, ми враховуємо
необхідність раціонального споживання природних ресурсів.
На виробничих об’єктах, в офісах компанії та у громадах
в цілому ми запроваджуємо заходи із відповідального
споживання ресурсів

ВІДПОВІДАЛЬНЕ
СПОЖИВАННЯ НА ВИРОБНИЦТВІ
Зношені автомобільні шини,
використані поліетиленові бігбеги для зберігання кукурудзи,
пакувальний матеріал для
насіння та ЗЗР та ін. передаються
спеціалізованим компаніям для
вторинної переробки.
Встановлення енергоекономного
LЕD-освітлення на виробничих
та допоміжних об’єктах дозволяє
зменшити витрати електроенергії
та уникнути негативного впливу
від утилізації більш шкідливих для
довкілля люмінесцентних ламп.

ВІДПОВІДАЛЬНЕ

ВІДПОВІДАЛЬНЕ

СПОЖИВАННЯ В ОФІСІ

СПОЖИВАННЯ У ГРОМАДІ

Поступове переведення
бізнес-процесів на
електронний документообіг
веде до щорічного
зменшення обсягів
використання паперу.

Встановлення контейнерів
для роздільного збирання
паперу та пластику в офісі
компанії не лише дозволяє
здавати матеріали на
переробку, але і розвиває
культуру сортування сміття
серед співробітників.

У 2019 Cygnet разом із
Андрушківською ОТГ
розпочали пілотний проект із
сортування сміття. Компанія
придбала та розмістила в с.
Андрушки контейнери для
сортування скла та пластику.
Зібране сміття можна
віддавати на переробку.
У майбутньому планується
встановлення контейнерів
і в інших селах на території
діяльності компанії.

15

ВІДПОВІДАЛЬНЕ
СПОЖИВАННЯ
Вживаючи заходів для підвищення продуктивності виробництва,
ми враховуємо потребу збереження довкілля:

РОСЛИННИЦТВО
→ Диференційоване внесення мінеральних добрив
дозволяє використовувати їх у меншій кількості, тим
самим мінімізувати вплив добрив на окремі
компоненти біосфери.
→ Спеціальна технологія внесення ЗЗР сприяє
зменшенню кількості використовуваної для
обприскування води. За останні роки кількість такої
води знизилася більш ніж удвічі.
→ Завдяки застосуванню препаратів і допоміжних сполук
для захисту, які не вимиваються з поверхні рослини,
менша їх кількість потрапляє в ґрунт, сприяючи його
збереженню.
→ Застосування технології глибокого рихлення
зменшує імовірність виникнення ерозії ґрунтів,
сприяє збереженню гумусу.

ТВАРИННИЦТВО
→ Біологічна переробка органічних відходів рослинного
та тваринного походження шляхом компостування та
створення на їхній основі якісних органічних добрив
дозволяють мінімізувати негативний вплив відходів
тваринництва на довкілля.

ЦУКРОВИРОБНИЦТВО
→ Встановлення енергоефективного обладнання
для цукрового виробництва дозволяє щороку зменшувати
витрати природного газу. За роки господарювання
компанії витрати газу зменшились на 25%.
→ Завдяки реконструкції очисних споруд цукрового
заводу вдалось зменшити витрати води на 1 т цукрового
буряка (на 12,5 % порівняно з 2018 роком).
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ПАРТНЕРСТВО ЗАРАДИ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Cygnet — це надійний партнер із бездоганною репутацією. Ми
вибудовуємо взаємовідносини зі стейкхолдерами, спираючись на
високі стандарти ділової поведінки та бізнес-етики. Позитивних змін
у суспільстві та ефекту синергії можна досягти лише розвиваючи
партнерські відносини з усіма стейкхолдерами.

КАРТА СТЕЙКХОЛДЕРІВ CYGNET
Співробітники
Власники
земельних
ділянок

Власники/
акціонери

Місцеві
громади

Постачальники

Компанія

ГРУПА
СТЕЙКХОЛДЕРІВ
Співробітники

Корпоративний журнал, соціальні мережі,
корпоративні заходи, навчання, електронна пошта

Власники
земельних
ділянок

Газета «Добрі сусіди», гаряча лінія, збори села,
соціальні мережі, друкована продукція (буклети,
оголошення), офіційний сайт

Місцеві громади

Програми соціального партнерства, збори
села, газета «Добрі сусіди», публікації у ЗМІ
та соцмережах, офіційний сайт

Власники/
акціонери

Звітність, ділові зустрічі,
презентації

Постачальники/
Клієнти

Переговори, консультації, тендерний майданчик,
офіційний сайт, презентації, соціальні мережі

Медіа

Офіційний сайт, соціальні мережі,
конференції, інтерв’ю

Галузеві
бізнес-асоціації

Засідання, круглі столи, семінари,
публікації в ЗМІ

Органи влади

Офіційне листування, звітність,
круглі столи, консультації

Клієнти
Органи
влади
Місцеві
фермери

ФОРМАТ
ВЗАЄМОДІЇ

Медіа
Галузеві та
бізнес-асоціаціїї

Cygnet — це команда
професіоналів, яка ефективно
та дбайливо працює на землі,
досягаючи високих результатів
з використанням найкращих
світових практик

WWW.CYGNET.UA
WWW.FACEBOOK.COM/CYGNET.UA
ГАРЯЧА ЛІНІЯ 0 800 303 036

