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Основною місією компанії Nutreco є відповідальне та екологічно 
раціональне забезпечення зростаючого населення Землі 
продуктами харчування. Наші працівники у своїй діяльності 
керуються Кодексом поведінки для співробітників, а також 
відповідними правилами та процедурами. Наш Кодекс 
поведінки для співробітників розміщено тут.

Ми розуміємо, що виконання нашої місії можливе тільки в співпраці з нашими діловими партнерами. Тому ми розробили цей Кодекс 
поведінки для ділових партнерів. Він дає нам змогу знайти спільну мову з діловими партнерами в питаннях сталого розвитку, 
дотримання вимог і професійної сумлінності. Ми будемо вести бізнес лише з компаніями та фізичними особами, що дотримуються 
норм, передбачених у цьому Кодексі поведінки.

Якщо діловий партнер не дотримується Кодексу поведінки, компанія Nutreco може вжити коригуючих заходів, 
у тому числі припинити ділові відносини.

Вступ

Виконання нашої місії можливе тільки в 
співпраці з нашими діловими партнерами.

https://www.nutreco.com/en/Corporate/our-code-of-conduct/
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Кадрова політика
Ділові партнери зобов’язані:

• забезпечувати працівникам безпечні та відповідні санітарним 
нормам умови праці;

• мати правила гігієни й техніки безпеки, які доступні для 
виконання всіма працівниками в будь-який момент часу та 
враховують усі вимоги місцевого законодавства;

• постійно вживати заходів для зменшення до мінімуму ризиків і 
можливості нещасних випадків;

• забезпечувати в робочому середовищі відсутність утисків і 
зневажливого поводження з працівниками.

Довкілля
Ділові партнери зобов’язані:

• дотримуватись усіх законів і нормативів щодо 
захисту довкілля;

• забезпечувати ефективне й раціональне використання ресурсів 
та прагнути мінімізувати негативний вплив на біорізноманіття, 
зміну клімату й нестачу води;

• відповідально підходити до утилізації відходів і впроваджувати 
заходи для максимального скорочення їхнього обсягу, а також для 
повторного використання або переробки;

• проявляти відповідальність щодо місцевого населення, у місці 
проживання якого вони здійснюють діяльність, контролювати 
вплив на місцеве населення, який надає операційна діяльність 
компанії, і впроваджувати процедури для контролю цього 
впливу.

Безпека продукції
Уся продукція та послуги, що надаються компанії Nutreco, повинні 
бути безпечними під час використання за прямим призначенням.

Звітність
Ділові партнери зобов’язані вчасно вести точні та повні записи 
щодо комерційної діяльності з компанією Nutreco. Зазначені записи 
повинні зберігатися з дотриманням чинних законів.

Відповідальність за ланцюг 
постачання
Ділові партнери зобов’язані докласти всіх зусиль для того, щоб 
їхні відповідні постачальники й партнери були ознайомлені з усіма 
принципами цього Кодексу поведінки та всіх застосовних додатків і 
дотримувалися їх.

1 Ми визнаємо Конвенцію МОП про мінімальний вік 
(№ 138), згідно з якою мінімальний вік для прийняття на 
роботу не може бути нижче 15 років (13 років для легких 
робіт), а мінімальний вік для небезпечних робіт не може 
бути нижче 18 років (16 років за суворого дотримання 
певних умов). У країнах із недостатньо розвиненою 
економікою та закладами освіти Конвенція дає можливість 
на початку встановити загальний мінімальний вік для 
прийняття на роботу не нижче 14 років (12 років для легких 
робіт).

2 2 Згідно з Конвенцією МОП про примусову чи 
обов’язкову працю (№ 29), примусова чи обов’язкова 
праця — це будь-які роботи або послуги, що виконуються/
надаються під загрозою покарання та на виконання/
надання яких відповідна особа не давала добровільної 
згоди. Існує три поширених форми.

- Праця ув’язнених: робота осіб, ув’язнених цивільним 
або військовим судом, виконання якої приписано їхнім 
вироком і зазвичай не передбачає компенсації.

- Підневільна праця: робота, яка виконується особою 
певний проміжок часу згідно з договірними зобов’язаннями 
перед роботодавцем і яка зазвичай виконується за 
покриття витрат на дорогу та проживання.

- Кабальна праця: нелегальна практика, коли 
роботодавці дають працівникам позики під високий 
відсоток, а щоб сплатити борг, працівники змушені 
самостійно або всією сім’єю працювати за низьку 
заробітну плату.

Термін «Діловий партнер» у цьому 
документі стосується будь-якої 
компанії, організації або фізичної 
особи, що веде бізнес із 
компанією Nutreco.

Дотримання законодавства
• Ділові партнери зобов’язані діяти у відповідності з усіма 

застосовними законами та нормативами, що регулюють їхню 
діяльність. 

• Ділові партнери зобов’язані діяти згідно з усіма застосовними 
торговельними санкціями та нормативами. Компанія Nutreco 
не приймає ніяких послуг або сировини від фізичних, а також 
юридичних осіб, урядів або країн, якщо це порушує застосовні 
санкції.

• У компанії Nutreco нульова толерантність до корупції. 
Ділові партнери не повинні бути причетні до будь-якої 
форми хабарництва, підкупів чи платежів для спрощення 
формальностей. Ми очікуємо від наших ділових партнерів 
дотримання стандартів компанії Nutreco щодо подарунків 
і проявів вдячності її співробітникам і представникам, як 
зазначено в Кодексі поведінки (див. посилання вище).

• Компанія Nutreco підтримує розвиток сумлінної конкуренції 
та сприяє їй. Наші ділові партнери повинні вести сумлінну 
конкуренцію й дотримуватись антимонопольного законодавства 
та законів про захист конкуренції в країнах, де вони ведуть 
свою діяльність. Ділові партнери не повинні укладати незаконні 
угоди або брати участь у незаконній діяльності, наприклад 
у ціновій змові, розділі ринку або зловживанні домінуючим 
становищем на ринку.

• Ми очікуємо, що наші ділові партнери будуть негайно 
повідомляти про всі потенційні конфлікти інтересів до початку 
встановлення ділових відносин із компанією Nutreco та (або) в 
процесі вже існуючих ділових відносин. 

• На додаток до цього наші ділові партнери не повинні надавати 
фінансову або іншу підтримку політичним партіям або 
кандидатам із метою вплинути на взаємовідносини з компанією 
Nutreco або сприяти її інтересам.

• Ділові партнери зобов’язані дотримуватися застосовних законів 
і положень щодо конфіденційності та інформаційної безпеки 
під час збору, обробки, зберігання, передачі та видалення 
персональних даних. Відповідно до розумних очікувань ділові 
партнери зобов’язані захищати конфіденційність усіх залучених 
осіб і гарантувати відповідний рівень безпеки даних.

Права людини
Ділові партнери зобов’язані:

• дотримуватися законів і нормативів щодо заробітної плати і 
тривалості робочого часу в кожній конкретній країні;

• не застосовувати дитячу працю1;

• забезпечувати рівні можливості для всіх і боротися з 
дискримінацією на робочому місці;

• не використовувати працю ув’язнених, підневільну або кабальну 
працю2, а також не застосовувати тілесні покарання або інші 
форми психічних і фізичних 
методів впливу;

• дотримуватись і забезпечувати права працівників на свободу 
об’єднань і зборів, а також на вступ до профспілок, якщо це 
дозволено законом.

Кодекс поведінки
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Постійний діалог

Компанія Nutreco завжди готова до обговорення цього Кодексу 
поведінки й очікує, що всі ділові партнери будуть активно 
сприяти його дотриманню та пом’якшувати наслідки у випадку 
недотримання. За умови надання впродовж розумного строку 
відповідного повідомлення діловий партнер надає компанії 
Nutreco право проводити в робочий час перевірку на предмет 
дотримання діловим партнером вимог, передбачених цим 
Кодексом, і зобов’язується забезпечити компанії Nutreco (і нашим 
консультантам) під час такої перевірки всю належну допомогу для 
отримання необхідної інформації.
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Stationsstraat 77, P.O. Box, 3800 AG Amersfoort, the Netherlands (Нідерланди)

Тел.: +31 (0)88 053 2405      www.nutreco.com

Номер у торговельному реєстрі: 16074305 Eindhoven (NL)


