Звіт про корпоративну
соціальну відповідальність
за 2021 рік
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У 2021 році Cygnet відзначив свій перший ювілей – 10 років.
10 років ми виробляємо продовольчі товари та ведемо соціально
відповідальний бізнес в Україні. Розвиваємо населені пункти, де
здійснюємо діяльність. Постійно вживаємо заходів для мінімізації
негативного впливу виробництва на довкілля. Забезпечуємо
робочими місцями понад півтисячі співробітників. Робимо внесок у
розвиток інфраструктури населених пунктів, культури та спорту.
За роки діяльності Cygnet зарекомендував себе як надійний
партнер, що працює прозоро та завжди дотримується взятих
на себе зобов’язань.
Ми пристосовуємо діяльність компанії до змін навколишнього
середовища. Незмінним же лишається узгодженість наших
управлінських рішень з цінностями компанії та Цілями сталого
розвитку, окресленими Глобальним договором ООН.
Ігор Шилюк,
CEO Cygnet Agrocompany

КЛЮЧОВІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
млн.грн

127,4

млн.грн

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

164,9
117,4

млн.грн

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

ПОРІВНЯННЯ З 2020 Р.

4,7

млн.грн

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

виплачено
заробітної плати

+18%

виплачено орендної
плати за землю

+6%

сплачено податків

+2%

витрачено на
соціальні проекти

+24%
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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
кращих світових практик

ЦІННОСТІ
Соціальна відповідальність

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
Рослинництво

29 тис.га землі

в обробітку
Виробництво
цукру

2,8тис.т./добу

Елеваторні
послуги

104 тис.т. одночасного

зберігання

Тваринництво

600 гол. ВРХ

переробка цукрових буряків

Технологічність
Раціональність
Професіоналізм і розвиток
Надійність
Проактивність
Командна робота

CYGNET ВЕДЕ ДІЯЛЬНІСТЬ У:
2 областях України
35 населених пунктах
6 Об’єднаних територіальних громадах
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НІ ГОЛОДУ
Cygnet, робить свій внесок у вирішення проблеми голоду.
Компанія вирощує зернові та зернобобові культури, виробляє
цукор та молоко.

Завдяки тому, що продукція Cygnet реалізується
як на внутрішньому, так на зовнішньому ринку,
компанія сприяє вирішенню проблеми голоду
не лише в Україні, а й у світі.

У 2021 році Cygnet розширив асортимент продукції, що
виробляється, додавши до сівозміни нову культуру – соняшник.

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА

ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА

Кукурудза

*

Озима пшениця

ПРОДУКЦІЯ ЦУКРОВИРОБНИЦТВА

*

20,2

тис.т

Цукор

Соя

тис.т

5,9

*

млн.л

тис.т

*

тис.т

161,3
14,5
5,7
18,7

Молоко

тис.т

Соняшник

* Показники порівняно з 2020 р.

*
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ГАРНЕ ЗДОРОВ’Я
Cygnet проявляє турботу про здоров’я працівників через:

тис.грн

609

спрямовано на
створення безпечних
умов праці

100% співробітників пройшли навчання
з пожежної безпеки, інструктажі з
техніки безпеки, а всі хто виконує
роботи підвищеної небезпеки –
додаткове навчання з техніки безпеки
при виконанні цих робіт
У період пандемії Covid компанія вжила
всіх заходів безпеки: переведення
частини персоналу на віддалену роботу,
додаткова дезінфекція приміщень,
забезпечення засобами індивідуального
захисту
У 2021р. корпоративна команда
Cygnet вдруге взяла участь у забігу з
перешкодами Race of Nation

CYGNET ДЛЯ РЕГІОНІВ ДІЯЛЬНОСТІ
КОМПАНІЇ

248

тис.грн

CYGNET ДЛЯ СПІВРОБІТНИКІВ

• популяризацію спорту • підтримку дітей з
та здорового способу
інвалідністю
життя

спрямовано на
популяризацію
спорту у регіонах
діяльності компанії

Надано спонсорську допомогу для
організації 6 районних футбольних
турнірів
Придбано спортивний інвентар для
всіх шкіл, що діють в регіонах
присутності компанії
Забезпечено спортивним одягом та
взуттям вихованців Андрушківського
центру позашкілля
Придбано обладнання для обігріву
приміщення спортзалу у школі
с. Макарівка

400

тис.грн

• створення безпечних • заохочення до дотримання
умов праці
карантинних норм у період
пандемії Covid

CYGNET ДЛЯ УКРАЇНИ

спрямовано на підтримку діяльності
реабілітаційного центру «Lihgthouse»
Для підтримки дітей з інвалідністю
у 2021 році компанія надала
спонсорську допомогу
благодійному фонду «Салім»
• Фонд «Салім» є засновником Реабілітаційного Центру для дітей з інвалідністю
«Lighthouse» у смт. Макарів Київської
області.
• Центр на безкоштовній основі надає
послуги з реабілітації із сімейним
консультантом, психологом, проводить
фізіотерапевтичні процедури та може
обслуговувати пацієнтів з усієї України.
• Мета Центру – усувати дискримінацію
дітей, що викликана інвалідністю, у доступі
до сучасної освіти, якісної медичної допомоги, своєчасної реабілітації.
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ЯКІСНА ОСВІТА

У 2021 році компанія зосередила зусилля на створенні
комфортних умов для навчання дітей.
9 навчальних закладів у регіонах діяльності
компанії отримали кошти на проведення
косметичних ремонтів:

1 154

тис.грн

Фокус компанії у напрямку забезпечення якісної освіти
був спрямований на покращення фізичного середовища
для навчання дітей. Компанія взяла участь у проведенні
ремонтів шкіл та дитячих садків у регіонах своєї
присутності та забезпеченні школярів необхідним
приладдям для якісного навчального процесу

152
2,8

спрямовано на створення
належних умов для навчання
та розвитку дітей.

першокласники отримали набори шкільного
приладдя до свята Першого дзвоника

тис. дітей отримали солодкі подарунки до
Нового року

ДНЗ «Сонечко»
с. Андрушки
утеплення фасаду

Білилівська гімназія
відновлення приміщень
після пожежі

Зарудинецька ЗОШ
ремонт санвузлів

Журбинецька ЗОШ
часткова заміна вікон

СПІВПРАЦЯ З ЖИТОМИРСЬКОЮ ФІЛІЄЮ ВЕРХІВНЯНСЬКОГО
АГРОКОЛЕДЖУ

Макарівська ЗОШ
заміна вхідних дверей

Пиковецька ЗОШ
заміна вхідних дверей

Степанківська ЗОШ
ремонт санвузла та
каналізації

Ягнятинська ЗОШ
часткова заміна вікон
та дверей, ремонт
санвузлів

З 2016 року компанія співпацює з Верхівнянською філією Житомирського
агротехнічного коледжу. Щоб ознайомити студентів з високотехнологічним
агровиробництвом, спеціалісти Cygnet проводять на базі компанії теоретичні
і практичні заняття.

Сестринівська ЗОШ
ремонт класної кімнати

30 студентів долучились до навчання у 2021 році. Програма була
адаптована під карантинні умови.
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ГІДНА ПРАЦЯ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
Забезпечення зайнятості населення та виплата гідної
заробітної плати сприяє зростанню добробуту.
Створюючи нові робочі місця, Cygnet робить крок до
розбудови сучасного українського села

ПОРІВНЯННЯ РОЗМІРУ СЕРЕДНЬОМІСЯЧНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
В CYGNET ІЗ СЕРЕДНІМ ПОКАЗНИКОМ ПО УКРАЇНІ

11,4

664

осіб

середньооблікова
чисельність співробітників
компанії у 2021 році

16,4

3,3

4,2
3,5

2013

2014

3,4

тис.
грн/міс
млн.грн

164,9

6,6

4,2

5,2

2015

2016

8,5

7,1
2017

8,9

10,5

11,6

2018

2019

2020

16,4

14,0

2021

Середньомісячна заробітна плата у дочірніх компаніх Cygnet на
1 працівника , тис.грн/міс

середня зарплата
працівника дочірньої
компанії холдингу Cygnet

+10%

5,4

14,1

14,9

Середньомісячна заробітна плата за даними держстату України на
1 працівника, тис.грн/міс

ВИПЛАЧЕНО ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ, МЛН.ГРН/РІК
зростання середньої
зарплати порівняно з
2020 роком

154,4

155,4

2019

2020

164,9

120,2
84,4
67,0

заробітної плати
виплачено у 2021 році

35,6

40,4

2013

2014

49,6

2015

2016

2017

2018

2021
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ГІДНА ПРАЦЯ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
Постійне підвищення розміру орендної плати за
землю сприяє зростанню рівня платоспроможності
орендодавців земельних ділянок, які довірили
їх обробку компанії

млн.грн

127,4

110,9

107,5

2019

2020

98,9
66,5

чол

8000
127,4
+18%

ВИПЛАЧЕНО ОРЕНДНУ ПЛАТУ ЗА ЗЕМЛЮ, МЛН.ГРН/РІК

кількість власників
земельних ділянок, які
здали їх в оренд Cygnet

орендної плати
виплачено у 2021 році

24,6

26,0

2013

2014

34,1

2015

43,7

2016

2017

2018

2021

ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ОРЕНДОДАВЦІВ
Власникам земельних ділянок, що здали їх в оренду Cygnet, компанія
пропонує:
Можливість виплати орендної плати за три роки наперед у
разі виникнення складних життєвих обставин

зростання рівня виплат
орендної плати у 2021
році порівняно з 2020

Виплату орендної плати за поточний рік починаючи з 1 лютого
Додаткові послуги безкоштовно, зокрема оранку городів,
доставку орендної плати у натуральній формі до будинку

СТАЛИЙ РОЗВИТОК МІСТ ТА СПІЛЬНОТ
Свій внесок у сталий розвиток населених пунктів Cygnet
робить завдяки сумлінній сплаті податків

млн.грн

61,9
55,5

млн.грн

млн.грн

117,4

Виплачено податків по районах
Житомирська
область

податків сплачено у 2021 році.
З них:

сплачено до місцевих
бюджетів

Житомирський р-н

Бердичівський
р-н

сплачено до центрального
бюджету

Хмільницький р-н

Погребищенський р-н

5,5

117,4

92,2

млн.грн

72,1

2014

2015

2016

Вінницька
область

2017

Козятинський р-н

Вінницький р-н
115,3

2013

20,3
млн.грн
8,4

142,2

37,1

Ружинський р-н

млн.грн

169,2

29,2

27,7

млн.грн

СПЛАЧЕНО ПОДАТКІВ, МЛН.ГРН/РІК

27,0

Попільнянський р-н

2018

2019

2020

2021
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СТАЛИЙ РОЗВИТОК МІСТ ТА СПІЛЬНОТ

4,7

млн.грн

Компанія веде діяльність у 35 населених пунктах Житомирської та
Вінницької областей. У рамках Угод про соціальне партнерство інвестує
у розвиток сільської інфраструктури та соціальні проекти, покликані
розбудовувати сучасне українське село

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

спрямовано на соціальні проекти у
регіонах для забезпечення сталого
розвитку громад

ВИТРАТИ НА ПРОЄКТИ КСВ, МЛН.ГРН/РІК
4,6

4,7

4,5
3,8

2,74

2тис.грн
275
410
тис.грн

Підтримка медичної сфери,
допомога дітям з інвалідністю

1,98

304
тис.грн

0,99

Розвиток культури та
духовності
2014

2015

2016

Створення сприятливих
умов для навчання та
розвитку дітей

357
тис.грн

Адресна матеріальна
допомога

2,79

1,62

2013

1тис.грн
154

2017

2018

2019

2020

2021

248
тис.грн

Популяризація спорту та
здорового способу життя

ВІДПОВІДАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ
Приймаючи ті чи інші управлінські рішення, ми враховуємо необхідність раціонального споживання природних ресурсів у процесі ведення
господарської діяльності.
У 2021 році компанія зосередилась на таких напрямках:

ЗМЕНШЕННЯ ВИТРАТ ВОДИ
Застосування дронів для обробки культур від
шкідників дозволяє зменшити витрати води у
15 разів. У 2021 році технологію обприскування
з допомогою дронів було застосовано на 7%
посівних площ. У 2022 компанія планує
розширити площі застосування цієї технології

ВІДНОВЛЕННЯ ПРИРОДНОЇ РОДЮЧОСТІ ГРУНТУ
Застосування біологічних препаратів
(біодеструктори, біоінсектициди, біофунгіциди)
сприяють відновленню біологічної рівноваги
грунту. У 2021 році такі препарати були внесені
на 7% посівних площ.
Використання добрив з високим коефіцієнтом
засвоєння діючих сполук дозволяє зменшити
кількість речовини, що вноситься, тим самим
зменшуючи негативний вплив на навколишнє
середовище

ЗМЕНШЕННЯ ВИТРАТ ГАЗУ
Компанія постійно працює над зменшенням витрат
природного газу при виробництві цукру. У 2021 році
витрати газу на 1т переробки буряка склали 27,35м3,
що на 3% менше, ніж у 2020 році.

СКОРОЧЕННЯ ОБСЯГІВ ВІДХОДІВ
В офісах компанії відмовились від використання
одноразових пластикових пляшок
Розвиток електронного документообігу дозволяє з
кожним роком зменшувати кількість використовуваного
паперу
При проведенні ремонтів сільськогосподарської техніки
почали застосовувати біорозкладний папір замість
ганчір’я, яке розкладається протягом десятків років і
забруднює навколишнє середовище.
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ПАРТНЕРСТВО ЗАРАДИ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ
У взаємовідносинах з партнерами Cygnet спирається на високі стандарти ділової поведінки та бізнес-етики. Лише розвиваючи партнерські
відносини з усіма стейкхолдерами можна досягти ефекту синергії та позитивних змін у суспільстві
КАРТА СТЕЙКХОЛДЕРІВ CYGNET
Співробітники

Місцеві фермери
Галузеві та бізнесасоціації
Медіа
Місцеві громади
Органи влади

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

Власники/акціонери
Компанія

Власники земельних
ділянок
Постачальники

Клієнти

ГРУПА СТЕЙКХОЛДЕРІВ ТА ФОРМАТ ВЗАЄМОДІЇ З НИМИ
Співробітники
Електронний журнал «Добрі колеги», соціальні
мережі, корпоративні заходи, навчання, електронна пошта, електронні системи для супроводу
бізнес- процесів (M.Files, Power BI, Vkursi.pro)
Власники земельних ділянок
Газета «Добрі сусіди», гаряча лінія, соціальні
мережі, Viber- та Telegram-канал «Добрі
сусіди», офіційний сайт

Власники/акціонери
Регулярна звітність, ділові зустрічі, презентації
Постачальники/ клієнти
Переговори, консультації,тендерний майданчик,
офіційний сайт, презентації, соціальні мережі
Медіа
Офіційний сайт, соціальні мережі, інтерв’ю за
запитом

Галузеві бізнес-асоціації
Засідання, круглі столи,семінари, публікації в
ЗМІ
Органи влади
Офіційне листування, звітність, консультації

13

ПАРТНЕРСТВО ЗАРАДИ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ
Cygnet постійно вдосконалює підходи до комунікацій із ключовими стейкхолдерами заради забезпечення стійкого розвитку

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИНУЛИ НА ЗМІНУ ПІДХОДІВ ДО КОМУНІКАЦІЇ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ
ПАНДЕМІЯ COVID

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

РОЗВИТОК ДІДЖИТАЛ
ТЕХНОЛОГІЙ

Власники земельних
ділянок

Через обмеження на проведення масових заходів компанія переорієнтувала формат
спілкування з орендодавцями земельних ділянок. На противагу проведенню зборів села
Cygnet популяризує вирішення питань орендодавцями за конкретними запитами на
безкоштовну гарячу лінію, а також комунікацію через соціальні мережі, мобільний
зв’язок з менеджерами у соціальній сфері

Співробітники

Формат нарад та семінарів для співробітників був змінений на онлайн

Місцеві громади

Програми соціального партнерства, які раніше втілювалися шляхом співпраці із сільськими радами, почали реалізуватись за колаборації трьох сторін:
компанії, голови об’єднаної територіальної громади, а також старост сіл, де компанія веде
свою діяльність

Власники земельних
ділянок

Компанія створила Viber- та Telegram-канал «Добрі сусіди», щоб орендодавці отримували
актуальну інформацію у своєму смартфоні

Співробітники

Друковане видання для співробітників було замінене на електронний журнал «Добрі
колеги», доступний з телефона або персонального комп’ютера

Постачальники та
клієнти

Для підписання документів компанія почала застосовувати електронний цифровий підпис з
метою спрощення процесів підписання, обміну і зберігання документів
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WWW.CYGNET.UA
WWW.FACEBOOK.COM/CYGNET.UA
ГАРЯЧА ЛІНІЯ 0 800 303 036
VIBER-КАНАЛ
«ДОБРІ СУСІДИ»

TELEGRAM-КАНАЛ
«ДОБРІ СУСІДИ»

