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Вступ 

 
Компанія UPM прагне бути надійним діловим партнером і вважає, що відповідальність 
та етичність є являють значну довгострокову цінність для UPM та її акціонерів. Компанія 
UPM виклала свою позицію щодо надійної та добропорядної роботи в Кодексі ділової 
етики. Головним нашим принципом є те, що ми безкомпромісно й за будь-яких умов 
дотримуємося стандартів надійної та добропорядної роботи та очікуємо того ж самого 
від наших постачальників і сторонніх посередників.  
 
Усі постачальники та сторонні посередники UPM (наприклад, агенти, консультанти, 
радники, партнери в спільних підприємствах, місцеві партнери або дистриб’ютори, які 
діють від імені компанії UPM) зобов’язуються дотримуватися стандартів, викладених у 
цьому Кодексі постачальників і сторонніх партнерів UPM. Кодекс постачальників і 
сторонніх партнерів визначає мінімальний рівень продуктивності, який компанія UPM 
вимагає від усіх своїх постачальників і сторонніх партнерів. 
 
Найновіша версія Кодексу постачальників і сторонніх партнерів доступна на веб-сайті 
компанії UPM.  
 
 
1. Відданість надійній і добропорядній роботі 

Постачальник / сторонній партнер UPM зобов’язується: 

 дотримуватися всіх дійсних норм і законів; 

 негайно інформувати компанію UPM про неможливість дотримання Кодексу 

постачальників і сторонніх партнерів. 

 

2. Повага до людей і їхніх прав 

Постачальник / сторонній партнер UPM зобов’язується: 

 дотримуватися Загальної декларації прав людини ООН, ґрунтовних конвенцій 

Міжнародної організації праці (МОП), а також 10 положень Глобального договору 

ООН; 

 поважати права людини, наприклад свободу думки, переконань, самовираження 

й віросповідання, право на мирні зібрання, а також свободу від дискримінації 

через расу, вік, національність, стать, сексуальну орієнтацію тощо; 

 поважати конвенції МОП і місцеві закони про робочий час і відшкодування для 

уникнення використання примусової або дитячої праці для будь-яких операцій 

або видів діяльності, а також – для уникнення прийому на роботу осіб віком 

менше 15 років. За виявлення використання примусової або дитячої праці для 

будь-яких операцій постачальник або сторонній партнер має негайно повідомити 

про це компанію UPM і зобов’язується виправити ситуацію згідно з принципами, 

встановленими в UPM; 
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 гарантувати безпечні та здорові умови праці для працівників, відвідувачів та 

інших осіб, які беруть участь у цих операціях; 

 дотримуватися вимог безпеки компанії UPM під час роботи в приміщеннях, які 

належать компанії UPM, або під час відвідування таких приміщень, а також 

надавати необхідний інструктаж із техніки безпеки. 

 

3. Піклування про вплив на довкілля та безпечність продукції  

Постачальник / сторонній партнер UPM зобов’язується: 

 мінімізувати шкідливий вплив на землю, воду, повітря та біорізноманіття; 

 належним чином позбавлятися відходів виробництва, а також відходів продукції 

або матеріалів, наданих компанії клієнтами; позбавлятися небезпечних відходів 

згідно вимог застосовного законодавства та інструкцій виробника. 

 

4. Абсолютне неприйняття корупції та хабарництва 

Постачальник / сторонній партнер UPM зобов’язується: 

 за жодних умов не платити, не давати, не пропонувати та не схвалювати хабарі 

державним службовцям або приватним особам ані прямо, ані опосередковано; 

 за жодних умов не приймати, не вимагати та не схвалювати отримання хабаря 

будь-якою зі сторін, ані прямо, ані опосередковано; 

 уникати будь-якої діяльності, яка може навіть справляти враження хабарництва, 

корупції або будь-якої іншої неприйнятної діяльності; 

 вживати належних заходів для запобігання корупції та хабарництву в робочих 

операціях; 

 негайно повідомляти компанію UPM про будь-які випадки корупції або 

хабарництва серед працівників UPM. 

 

5. Прозорість бізнесу 

Постачальник / сторонній партнер UPM зобов’язується: 

 бути юридичною особою, що існує на законних підставах і функціонує згідно 

вимог застосовного законодавства; 

 мати право вести свою діяльність, укладати угоди з компанією UPM і виконувати 

обов’язки, викладені в таких угодах; 

 забезпечити належне страхування відповідальності та мати страховий договір із 

надійною страховою компанією для гарантії виконання обов’язків, які можуть 

вплинути на компанію UPM; 

 усвідомлювати свої потенційні ризики, встановити належні процедури зниження 

ризиків і негайно повідомляти компанію UPM у разі, якщо ризики можуть 

вплинути на роботу компанії UPM; 

 дотримуватися всіх застосовних законів про податки, сплачувати всі податки та 

здійснювати всі офіційні виплати, встановлені дійсними органами влади; 

 дотримуватися всіх застосовних законів, націлених на боротьбу з відмиванням 

грошей, а також дійсних торговельних санкцій. 
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6. Дотримання антимонопольних законів 

Постачальник / сторонній партнер UPM зобов’язується: 

 дотримуватися всіх застосовних антимонопольних законів, не укладати жодних 

заборонених такими законами угод, не брати участь у торговельних практиках 

або зустрічах, які суперечать таким законам, із клієнтами, дистриб’юторами, 

постачальниками або іншими діловими партнерами, і не брати участь у будь-якій 

діяльності, забороненій антимонопольним законодавством. 

 

7. Захист ресурсів та інформації 

Постачальник / сторонній партнер UPM зобов’язується: 

 з уважністю ставитися до ресурсів UPM; 

 захищати конфіденційну інформацію UPM від несанкціонованого використання 

або розголошення; 

 не публікувати жодних оголошень, прес-релізів та не розкривати іншим чином 

інформацію про компанію UPM без відповідної згоди компанії UPM; 

 поважати права інтелектуальної власності інших сторін; 

 уникати конфліктів інтересів із компанією UPM і негайно повідомляти компанію 

UPM у разі виникнення таких конфліктів. 

 

8. Надійні джерела 

Постачальник / сторонній партнер UPM зобов’язується: 

 із відповідальністю ставитися до вибору ділових партнерів й отримувати 

необхідну інформацію про них із метою визначення та зменшення ризиків 

залучення до незаконної діяльності або порушення будь-яких вимог цього 

Кодексу постачальників і сторонніх партнерів; 

 вести детальну та правдиву документацію щодо всіх своїх ділових транзакцій; 

 упроваджувати вимоги, викладені в цьому Кодексі постачальників і сторонніх 

партнерів, у додаткових етапах свого ланцюга постачання. 

 

9. Зв’язок з акціонерами та спільнотою 

Постачальник / сторонній партнер UPM зобов’язується: 

 відкрито й прозоро спілкуватися зі своїми акціонерами та сприяти активному 

діалогу з акціонерами;  

 сприяти добробуту й розвитку місцевих спільнот за кожної можливості; 

 за співпраці з місцевими органами влади забезпечувати дотримання 

антикорупційних законів і принципів цього Кодексу постачальників і сторонніх 

партнерів. 
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10. Доступні дані про дотримання вимог 

Постачальник / сторонній партнер UPM зобов’язується: 

 дозволити компанії UPM перевіряти дотримання цього Кодексу постачальників і 

сторонніх партнерів шляхом виїзних аудитів, що проводяться з використанням 

внутрішніх або зовнішніх ресурсів; 

 вчасно надавати відповіді на опитування, що проводяться компанією UPM; 

 усвідомлювати, що порушення законів або цього Кодексу постачальників і 

сторонніх партнерів, а також нездатність вчасно та ефективно усунути 

невідповідності розглядатиметься компанією UPM як порушення умов контракту 

та може призвести до розірвання ділових стосунків із постачальником або 

стороннім партнером; 

 забезпечити для своїх працівників можливість анонімно повідомляти про будь-

які порушення правил, пропонувати засоби вдосконалення робочих процесів і 

надавати відгуки;  

 негайно повідомляти компанію UPM про будь-які ймовірні або помічені 

порушення цього Кодексу постачальників і сторонніх партнерів. Анонімний звіт 

можна передати за допомогою наступних засобів. 

 

Веб-сайт:  www.upm.com/reportmisconduct 

Електронна пошта:  reportmisconduct@upm.com 

Пошта:  
 

UPM-Kymmene Corporation 

Head of Internal Audit/Complaint 

P.O. Box 380 

FI-00101 Helsinki 

Finland (Фінляндія) 

 

Компанія UPM уважно розглядатиме звіти про порушення та максимально 

зберігатиме конфіденційність залучених сторін. 

http://www.upm.com/reportmisconduct
mailto:reportmisconduct@upm.com

