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ВСТУП

Caparol Ukrainа є членом Глобального                
договору ООН в Україні від 31.12.2019. 

Своїм приєднанням до міжнародної ініціативи, компанія
підтвердила свою відповідальність та прозорість
діяльності, ведення бізнесу згідно з основними цінностями
та принципами ГД ООН у сферах:

• прав людини

• трудових відносин

• збереження навколишнього середовища

• боротьби з корупцією

та всебічно сприяння досягненню Цілей
Сталого Розвитку.



ПРО НАС

"Капарол Україна" є дочірньою компанією
німецького концерну DAW SE, що має понад
125-річну історію і також є членом ГД ООН. 

Наш досвід та експертиза слугують тому, щоб
якомога більше людей жили та працювали у 
безпечних, енергоефективних будівлях, інтер'єри
та екстер'єри яких не лише естетичні та практичні, 
а й створені з якісних, довговічних матеріалів.

Ми - соціально відповідальна компанія, 
побудована на родинному бізнесі. Ключовими
факторами нашого розвитку завжди були сімейні
цінності та довіра, а також безпека та ефективність
нашої продукції. 



ВІДПОВІДАЛЬНЕ СТАВЛЕННЯ ДО 
ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Усі бізнес-процеси DAW SE, материнського
концерну «Капарол Україна», будуються згідно з 
корпоративною стратегією сталого розвитку. 

Приєднавшись до Глобального договору ООН в Україні, Caparol 
Ukraina робить свій внесок у досягнення світових цілей та 
змінює національне бізнес-середовище. Розділяючи цінності та 
турботи міжнародної спільноти, ми закликаємо партнерів та 
клієнтів відповідально ставитися до навколишнього
середовища та суспільства. Ми впевнені, що об’єднавши сили, 
можна побудувати ефективну взаємодію між бізнесом, 
державою та громадськістю і змінити світ на краще.  

Як Голова Наглядової ради ГД ООН в Україні, я пишаюся бути 
частиною спільноти свідомих представників бізнесу, що
трансформують власні процедури та впливають на зміни в 
економіці України заради досягнення 17 Цілей сталого
розвитку. Наш досвід та завзятість формують майбутнє і стануть
взірцем для інших компаній.

Генеральний директор "Капарол Україна" 
В. Верещагін



ПРАВА ЛЮДИНИ

Безпосередньо, компанія впливає на реалізацію
права українців на:

• охорону здоров'я
• безпечне екологічне середовище
• безпечні і здорові умови праці
• вільний доступ до інформації про стан довкілля та 

якість предметів побуту
• освіту

Як одна з провідних міжнародних компаній, 
присутніх на ринку України, Caparol Ukraina
суворо стежить за забезпеченням прав людини, 
що гарантуються міжнародними правовими
актами та Конституцією України.



ПРАВА ЛЮДИНИ

Охорона здоров'я та безпечне
екологічне середовище.

Турбота про споживачів проявляється в усій діяльності компанії: 
починаючи від глобальної стратегії, закінчуючи публічною
комунікацією. 

Головна цінність продуктів Caparol Ukraina полягає у якісних та 
безпечних компонентах. 

Від 1985 року під брендом Caparol випускаються екологічно безпечні
продукти, які не завдають шкоди здоров'ю навіть при постійному
контакті з матеріалами під час нанесення, висихання і експлуатації.



Екологічні будівельні матеріали Caparol Ukraina захищають
органи дихання професіоналів та домашніх майстрів від
шкідливого впливу летких емісій під час роботи. Для осіб, що
постійно контактують із лакофарбовими матеріалами, це має
позитивний вплив на здоров'я у довгостроковій перспективі.

Здоров'я та безпека співробітників стали пріоритетом із
початком пандемії:
• максимум співробітників переведено на дистанційний

формат;
• черговий режим роботи салонів Caparol Center;
• обов'язкове додаткове медичне страхування для всіх;
• електронний документообіг;
• додаткові заходи безпеки на заводі "Капарол Дніпро";
• скасування відряджень.

ПРАВА ЛЮДИНИ

Безпечні і здорові умови
праці

Захист та безпека для партнерів:
• список рекомендацій для наших клієнтів,

щоб допомогти їм залишатися в безпеці під
час карантину;

• запуск онлайн-замовлень із доставкою на
локацію, онлайн консультації, віртуальні
зустрічі;

• перехід освітніх заходів у онлайн формат.



Проєкт “Дихай на повну” для популяризації культури споживання
безпечних і екологічних будівельних матеріалів:

• підвищення обізнаності населення щодо вмісту шкідливих
летких органічних сполук (ЛОС) у будівельних матеріалах та 
їхнього впливу на здоров'я;

• оптимізація ланцюга постачання продукції до споживача;
• прозорі та зрозумілі умови співпраці з партнерами;
• створення спільноти партнерів і фахівців в Україні, обізнаних

у питаннях екологічності матеріалів і рішень;
• спонукання інших гравців лакофарбової індустрії та 

профільних державних органів до підвищення внутрішньо
галузевих стандартів виробництва продуктів та індексації
вмісту ЛОС на пакуванні.

ПРАВА ЛЮДИНИ

Вільний доступ до інформації про стан 
довкілля та якість предметів побуту



ПРАВА ЛЮДИНИ

Вільний доступ до інформації про стан 
довкілля та якість предметів побуту.

Нагорода в категорії «Планета» за участь в конкурсі «Партнерство 
заради сталого розвитку від ГД ООН в Україні.

• Залучено майстрів, які безпосередньо працюють з продуктом, та 
споживачів, які проводять в приміщенні велику кількість часу. 

• Задіяно максимальну кількість каналів комунікації: 

• SMM

• сайт компанії

• інфлюенсери

• професійні спільноти

• месенджери і розсилки

• вебінари

• ролики в мережі YouTube.

Загальне охоплення за 
комунікаційною

кампанією у 2020 році

понад

1 000 000



ПРАВА ЛЮДИНИ

Освіта

Навчання для партнерів є однією з цінностей Caparol 
Ukraina, як інструмент підвищення кваліфікації
професійної спільноти будівельників в Україні:

• Проведено триденний онлайн семінар для 
партнерів – 50 компаній-учасників

• Training Center Caparol - навчальні вебінари
на власному ресурсі

• Спільні вебінари з партнерами

Загальна кількість 
навчальних заходів 18

Загальна кількість
переглядів навчальних

заходів

понад

10 000 



ПРАВА ЛЮДИНИ

Освіта

Навчання співробітників - одна з переваг для нашої команди, 
завдяки якій ми підтримуємо командний дух та зростаємо як 
професіонали:

• Понад 30 зустрічей на різні теми у форматі онлайн під
керівництвом професійних тренінг-менеджерів
компанії.

• 12 зустрічей CapaTalks - новий формат корпоративних
зустрічей, де ми вивчаємо досвід інших сфер бізнесу та 
розширюємо власні горизонти. 

• Проведення 5 онлайн “Кава-зустрічей” для обміну
знаннями та спілкування між співробітниками.

CapaTalks Online



ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

Корпоративна культура Caparol Ukraina вимагає дотримання принципів
взаємоповаги, рівного ставлення та взаємопідтримки. 

Компанія проводить оцінку ризиків під час роботи, забезпечує охорону
праці, сумісність роботи і особистого життя, а також дотримання
техніки безпеки. 

Кодекс постачальників, який зобов'язує наших партнерів
дотримуватися принципів Глобального договору ООН, охоплює все - від
виробничих процесів до переробки викидів. Caparol Ukraina завжди
робить вибір на користь співробітництва із компаніями, що є членами 
ГД ООН та враховує у своїй роботі Цілі сталого розвитку ООН.

Компанія веде відкриту інформаційну політику щодо
своєї діяльності.



ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

Гендерна рівність

Caparol Ukraina прагне гендерного балансу, забезпечуючи рівні
можливості кар'єрного зростання та прийняття на роботу незалежно від
статі та гендеру.

Caparol Ukraina - учасник ініціативи Ring the Bell for Gender Equality, який
підтверджує позицію компанії щодо підтримки жінок у бізнесі. У 2020 р. 
комерційний директор «Капарол Україна» Андрій Король взяв участь у 
панельній дискусій щодо обговорення теми гендерного рівенства.

жінок серед
співробітників

35%

чоловіків серед
співробітників

65%

жінок на керівних
посадах

43%

чоловіків на керівних
посадах

57%



ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

Гідна праця та економічне
зростання

• Права та обов’язки колективу Caparol Ukraina
реалізуються згідно з положеннями Кодексу законів про 
працю України.

• Співробітники мають рівний доступ до якісних
навчальних програм, медичного страхування гарантованої
відпустки строком у 35 днів.

• Корпоративна бібліотека.

• Курси англійської мови.

Сьогодні у Caparol Ukraina працевлаштовано

136 співробітників.



НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Керуючись пріоритетами сталого розвитку, Caparol Ukraina і DAW SE
шукають та пропонують партнерам сталі рішення у будівельній сфері.

• Рішення для довговічності, які продовжують строк служби поверхонь, 
економлячи гроші, матеріали та людські ресурси, що витрачаються на 
ремонт і реставрацію.

• Рішення для екології, що дозволяють уникати використання
шкідливих для навколишнього середовища речовин та вивчати
альтернативи на ранніх стадіях виробництва. 

• Рішення для економії ресурсів, за які DAW SE на сьогодні має ряд 
міжнародних нагород.

• Рішення для сталої мережі постачання, впливаючи не лише на свої
бізнес-процеси, але і відповідність принципам сталого розвитку усіх
партнерів та підрядників. 

• Рішення для сертифікації, що виражаються у прозорості щодо
властивостей продукції та сертифікації (таких як DGNB або LEED) і є 
важливими інструментами оцінювання, які дозволяють забудовникам
проєктувати свої будівлі з дотриманням принципів сталого розвитку. 



Долучення до ініціатив:

• в рамах акції «1 000 000 дерев за 24 години» компанія
долучилася до висадки дерев «Озеленення України» у 
Київській області

• ініціатива «Місяць без пластику», яка мала на меті
сформувати корисні еко звички в Бучі

Відповідальне споживання:

• відмова від використання пластикового посуду в офісі
• електронний документообіг - відсутність контактів, 

швидкість обміну та зберігання природних ресурсів
• хмарні сховища - забезпечують віддалений доступ до 

даних та зменшують марнування паперу
• естафета SDG-Relay - у День Цілей сталого розвитку, 20 

співробітників компанії поширили на своїх соціальних
сторінках пости про важливість Цілей сталого розвитку.

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ



Сталий розвиток міст та спільнот шляхом збереження культурної спадщини.

Матеріали Caparol використовуються для реставрації історичних та архітектурних
пам'яток в усьому світі. У 2020 році в Україні були відреставровані на благодійній
основі:

• Будівля музею Трипільської культури в Легедзино - серце унікального
заповідника, що зберігає історію розвитку трипільської культури в 6-4 століттях
до н.е.

• Незвичайна будівля музею Писанки - сховища колекції у понад 6000 
мальованих яєць з різних регіонів України та країн світу.

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ



Caparol Ukraina реалізує проєкт

«Тепло. Красиво. Надійно», 

спрямований на термомодернізацію

старого житлового фонду в Україні та створення
енергоефективних новобудов.

• популяризація енергоефективних рішень для 
економії та створення здорової атмосфери в 
приміщеннях

• підвищення енергоефективності старих будинків

• культивування відповідального ставлення до 
використання електроенергії в житлових будинках

• підвищення стандартів якості для забудовників та 
нових житлових комплексів

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 



НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ.

Партнерство заради сталого
розвитку

• благодійність - Caparol Ukraina співпрацює з партнерами та 
неприбутковими інституціями на прозорих умовах та з метою 
спільного досягнення ініціатив в рамках сталого розвитку.

• взаємодія з державними (Державна агенція з 
енергоефективності та збереження енергії в Україні) та 
міжнародними агенціями (GIZ, AHK, IFC, DENA, NEFCO), щодо
програм комплексної термомодернізації будівель та споруд; 

• підтримка партнерів - постійно залишалася на на порядку 
денному від початку пандемії.

Ми розуміємо, що корпоративна відповідальність
сьогодні вимагає нового рівня.  Настав час змін, 
нових рішень та підходів до бізнесу,  а також
трансформації усієї бізнес спільноти.  Рішення, що
приймаються зараз, впливають на майбутнє наших 
близьких, колег, партнерів, країни та світу. 
Об’єднавши зусилля, гравці ринку не лише можуть
змінити обличчя економіки України, але і долучитися
до світових пріоритетів по досягненню Цілей Сталого
Розвитку ООН:



ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ

• 9 грудня 2020 року Caparol Ukraina долучилася до підписання
Меморандуму про спільні дії з антикорупції в Україні. Цим компанія
задекларувала свої наміри сприяти прозорості та протидії корупції у 
своїй діловій практиці, а також запроваджувати та підтримувати
ефективні внутрішні процеси для запобігання усім проявам
корупції.

• 2020 року затверджена антикорупційна політика компанії.

• Принципи сталого розвитку, яким слідує компанія, прописуються у 
договорах з партнерами та зобов'язують їх до протидії корупції.

• «Прозорість, відкритість та чесність перед співробітниками, 
партнерами та третіми сторонами завжди були та є основою 
взаємовідносин для нашої компанії. І, дотримуючись принципів
сталого розвитку, Caparol Ukraina керується власним Roadmap –
"Кодексом корпоративної етики", де чітко визначена позиція
компанії в частині нетерпимості до будь-яких корупційних проявів. 
Тим самим ми підкреслюємо, що ведемо бізнес в правовому полі та  
транслюємо цінності нашої компанії іншим», - директор «Капарол
Україна» О. Ничипорук.



«Капарол Україна», як учасник
Глобального договору та частина
концерну DAW, всебічно підтримує
Програму Організації Об'єднаних Націй
2030, прямуючи до досягнення Цілей
Сталого Розвитку. 

Виходячи із діяльності «Капарол Україна»  
та кроків, які компанія робить у напрямі 
сталого розвитку,  ми виділяємо для себе 
наступні ЦУР: основна – Ціль 17: 
Партнерство заради сталого розвитку, ми 
слідуємо цінностям нашої материнської 
компанії, ведемо соціально справедливий і 
екологічно чистий бізнес, слідуючи Цілі 4: 
Якісна освіта (навчаючи співробітників та 
партнерів), Цілі 8: Гідна праця та 
економічне зростання, Цілі 9: Інновації та 
інфраструктура, Цілі 12: Відповідальне 
споживання, впливаючи на створення 
цінностей згідно Цілі 3: Міцне здоров’я та 
благополуччя та Цілі 11: Сталий розвиток 
міст та спільнот.



«КАПАРОЛ УКРАЇНА» -

Дочірнє підприємство DAW SE

Контактна інформація:

Бізнес-центр "Форум Вест Сайд "

вул. О. Теліги, 6, корпус 8, м. Київ,

04112, Україна

Тел.: +38 044 379-06-91

Моб.: +38 067 678-00-59

E-mail: рr@caparоl.ua 

caparоl.ua 
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