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Вступ
ТОВ «КФ «Ярич» не лише постачає продукцію високої якості, а при
цьому компанія здійснює своє зобов'язання проводити діяльність з
повним дотриманням чинного законодавства та керуватися принципами
ділової етики й чесності. Корпоративні принципи ведення бізнесу КФ
«Ярич» передбачають дотримання певних цінностей та правил, якими
керується КФ «Ярич». Кодекс постачальника («Кодекс») визначає та
підтримує безперервне втілення Корпоративних принципів ведення
бізнесу

шляхом

встановлення

певних

мінімальних

стандартів,

дотримання яких ми вимагаємо від наших постачальників під час
ведення бізнесу.
Шляхом прийняття цього Кодексу постачальник приймає зобов'язання, що
всі існуючі та майбутні угоди та ділові відносини з КФ «Ярич» будуть
будуватися з дотриманням положень, викладених нижче.
_________________________________________________________

Чесність у ділових відносинах
Діяльність постачальника обов'язково має підпадати під усі чинні закони та
правила.
У своїй діяльності постачальник в жодному разі не може, прямо або через
посередників, пропонувати або обіцяти будь-які особисті або незаконні
переваги для отримання або утримання бізнесу публічно або приватно.
_________________________________________________________

Стабільний розвиток
КФ «Ярич» підтримує та заохочує впровадження експлуатаційно-технологічних
методів, що мають характеристики сталості і надійності. Це складає невід'ємну
частину стратегії постачання та розвитку постачальників КФ «Ярич». Компанія

очікує, що постачальник КФ «Ярич» безперервно намагається покращувати
ефективність та стабільний розвиток своєї діяльності.

Стандарти праці
Примусова праця
В жодному разі постачальник не може використовувати або отримувати
вигоду від примусової або обов'язкової праці. Також забороняється
використання примусової праці у будь-якій формі особистої залежності,
якими є, наприклад, фізичне покарання, ув'язнення, погрози насилля або
інші форм агресії або жорстокого поводження як метод дисципліни або
контролю. У випадку, якщо постачальник використовує працю робітників,
які працюють за офіційною схемою реабілітації ув'язнених, така практика
не вважається порушенням кодексу.
Праця дітей
Суворо забороняється використання постачальником дитячої праці.
Час роботи
Постачальник зобов'язаний гарантувати, що працівники працюють згідно
чинного законодавства та обов'язкових галузевих стандартів щодо
кількості робочих годин та днів.
Відшкодування за працю
Працівники постачальника обов'язково мають отримувати заробітну плату
та соціальне забезпечення, що передбачені чинним законодавством, а
також отримувати оплату за працю понаднормово.
Принципи недискримінації
Постачальник

втілює

лінію

поведінки,

що

відповідає

чинному

законодавству щодо заборони дискримінації під час найму та поводження
з робітниками на основі раси, кольору шкіри, релігійних переконань,
статі, віку, фізичного стану, походження або будь- яких інших подібних
аспектів.

Дотримання безпеки та охорона здоров'я
Робоче середовище
Постачальник зобов'язаний забезпечити робітників безпечними робочими
місцями.

Щонайменше,

санітарними

умовами,

забезпечити
передбачити

питною
пожежні

водою,
виходи

належними
та

наявність

необхідного обладнання для дотримання безпеки, доступ до засобів
першої медичної допомоги. Додатково, робочі приміщення мають бути
споруджені та обслуговуватися згідно стандартів, встановлених чинними
кодексами та постановами.
Якість продукції та дотримання безпеки
Уся продукція та послуги, які виробляються й надаються постачальником,
мають відповідати стандартам якості та безпеки, що вимагаються чинним
законодавством.

Охорона навколишнього середовища
Постачальник

має

здійснювати

діяльність

з

огляду

на

охорону

навколишнього середовища відповідно чинного законодавства країни, де
виробляється продукція або надаються послуги

Припинення угоди постачання
ТОВ «КФ «Ярич» зберігає за собою право перевірити відповідність
діяльності постачальника положенням Кодексу.
У випадку, якщо КФ «Ярич» стане відома інформація про будь-які дії або

умови, що суперечать згаданому Кодексу, КФ «Ярич» зберігає право
вимагати здійснення корегуючих заходів. КФ «Ярич» зберігає право
розірвати угоду з будь-яким постачальником, діяльність якого не
відповідає вимогам Кодексу.

