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Звернення від Альберта Меніфолда
Головного виконавчого директора
Успіх нашої Групи став можливим завдяки таким основоположним
цінностям як сумлінність, чесність та повага до закону. Вони
визначають наш підхід до ведення бізнесу ще з часу заснування CRH,
і дотримання цих цінностей завжди було істотною вимогою для
кожного працівника CRH. Відкриваючи нову захоплюючу сторінку
в історії нашого розвитку, я виступаю з твердим переконанням, що
потрібно забезпечити найвищі стандарти ділової етики в будь-якій
нашій діяльності, з будь-якими зацікавленими сторонами, всюди,
де ми працюємо.

Для кожного з нас даний оновлений Кодекс ділової поведінки
CRH – це посібник з дотримання цих цінностей. Цей практичний
довідник допоможе нам дотримуватися законодавства, приймати
етичні рішення і, понад усе, залишатися вірним нашому керівному
принципу: «Ділові інтереси ніколи не можуть виправдати
негідного вчинку». Прошу вас уважно прочитати цей Кодекс,
щоб добре зрозуміти, згідно з якими стандартами ми повинні
виконувати свої численні зобов’язання один перед одним, перед
клієнтами, постачальниками і діловими партнерами, перед усією
Групою, довкіллям і громадами, для яких ми працюємо. Однак
оскільки жоден документ не може охопити всі можливі ситуації,
Кодекс також окреслює коло різноманітних ресурсів, якими ви
можете скористатися, якщо вам потрібні вказівки або якщо ви
хочете повідомити про проблему, яка стосується саме вас. Будьте
певні: ми проведемо повне розслідування за всіма добросовісними
повідомленнями і не допустимо помсти чи розплати.
Група CRH має гідну історію і блискуче майбутнє. Намагаймося
реалізувати весь потенціал нашого підприємства і працюймо як
одна компанія з однією концепцією, опираймося на досягнення
попередників і показуймо приклад для наступників. Дозвольте
подякувати вам за ваш особистий внесок у нашу спільну мету –
підтримання провідних позицій CRH як зразка ділової сумлінності.
З повагою,

Альберт Меніфолд

Головний виконавчий директор
CRHplc
Лютий 2014 року
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Формулювання основоположних цінностей
Наші основоположні цінності

CRH прагне співпрацювати з клієнтами, постачальниками, діловими партнерами,
місцевими органами влади та громадами, акціонерами та працівниками, керуючись
принципами стійкості, відповідальності та етичності, вибудовуючи міцні стосунки на
основі довіри і опираючись на наші основоположні цінності: сумлінність, чесність та
повагу до закону.
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Сумлінність
Ми встановили високі стандарти і застосовуємо їх у повсякденній діловій діяльності.
Чесність
Понад усе ми шануємо правду.
Повага до закону
Ми дотримуємося букви і духу усіх чинних законів, нормативних документів та політик.

Керівні принципи ведення бізнесу
У Групі CRH існує переконання, що «ділові інтереси ніколи не можуть виправдати
негідного вчинку». У цьому квінтесенція нашої культури і основа керівних принципів
ведення бізнесу, які визначають нашу поведінку на усіх ключових ділянках, охоплених
даним Кодексом. Ці принципи викладено нижче:
1.

Дбайте про здоров’я та безпеку працівників і гостей на усіх робочих місцях.

3.

Справедливо і чесно ставтеся до клієнтів, постачальників і ділових партнерів, 		
ведіть справи лише з тими, хто поділяє наше прагнення до етичної практики 		
ділових відносин.

2.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
2

Поважайте права людини і трудові права, надавайте усім працівникам рівні 		
можливості на основі заслуг, цінуйте їхню різноманітність і справедливо 		
винагороджуйте.

Особливо уважно дотримуйтеся законодавства про конкуренцію, тому			
конкуруйте енергійно, чесно і завжди в межах закону.
Не допускайте жодних проявів хабарництва чи корупції і прагніть до найвищих 		
стандартів ділової етики в усій діяльності.
Використовуйте активи Групи належним чином і за призначенням.

Поважайте конфіденційність інформації і ведіть комунікацію професійно.

Уникайте конфлікту інтересів, завжди перебувайте насторожі і негайно 			
повідомляйте про будь-які підозри щодо шахрайства, пропонуйте і приймайте 		
лише відповідні ділові подарунки і вияви гостинності.

Дотримуйтеся сталого розвитку як фундаментальної передумови нашого 		
майбутнього зростання, прагніть до найвищих стандартів охорони довкілля і 		
покращення життя громад, для яких ми працюємо.
Нарешті, якщо бачите або чуєте щось незаконне, неетичне або небезпечне, – 		
Повідомляйте!

«Якщо ми бачимо
або чуємо щось
незаконне, неетичне
або небезпечне, ми
Повідомляємо!»
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Вступ
Що таке «Кодекс ділової поведінки» і для чого він нам потрібен?
«Кодекс ділової поведінки» і супутні політики (які надалі спільно позначаються
терміном «Кодекс») допомагають нам:

Дотримуватися наших цінностей. Належне ведення бізнесу дозволяє зберігати
довіру тих, хто зацікавлений в успіху Групи – від колег по CRH і акціонерів до компаній,
з якими ми працюємо, і громад, біля яких розташовані наші підприємства.

Дотримуватися законодавства. Вказівки з Кодексу допомагають працювати з
дотриманням відповідних законів і нормативних документів, які стосуються сфер
нашої діяльності і країн, у яких ми ведемо бізнес. У разі відмінностей між Кодексом
і місцевими правилами (через різницю звичаїв або норм ділової поведінки) слід
керуватися тим з них, що встановлює вищий стандарт поведінки.

Приймати етичні рішення, особливо коли правильний крок не є очевидним. Хоча
ніщо не може замінити здоровий глузд і тверезі судження, цей Кодекс допомагає
зрозуміти правила і політики, з якими ви, можливо, незнайомі. Саме тому організовано
всебічну навчальну програму, щоб допомогти кожному зрозуміти Кодекс, і від кожного
працівника вимагається підтвердження того, що все зрозуміло.
Якщо коротко, то цей Кодекс допомагає завжди залишатися вірним золотому правилу:
«Ділові інтереси ніколи не можуть виправдати негідного вчинку».

Для кого призначено цей Кодекс?
Кожен, хто працює у Групі CRH або від її імені, зобов’язаний прочитати і зрозуміти
даний Кодекс і дотримуватися його. (Група визначається як усі компанії, у яких
CRH прямо або опосередковано контролює понад 50% статутного капіталу або має
управлінський контроль.) Це означає, що:
•

•

всі працівники, в т.ч. частково зайняті або ті, що працюють на договірній
основі
всі посадові особи і виконавчі та невиконавчі директори

несуть відповідальність за дотримання принципів і цінностей, викладених у даному
документі.

Supplier Code of Conduct

CRH Supplier Code of Conduct
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Leading with Integrity

Оскільки CRH зростає здебільшого через придбання підприємств, особливої ваги
набуває дотримання цих правил усіма в розширеній організації CRH. Придбані компанії
повинні якомога швидше перейняти цей Кодекс і повідомити своїх працівників про
цінності CRH. Спільним підприємствам або асоційованим компаніям наполегливо
рекомендуємо взяти на озброєння цей Кодекс або подібні матеріали з дотримання
корпоративної відповідності, які, принаймні, не менш суворі, ніж наші. Наша програма
«Корпоративна відповідність та етика: аналіз фінансово-господарської діяльності
при злиттях, поглинаннях і створенні спільних підприємств» дозволяє придбати або
співпрацювати тільки з тими компаніями, які дотримуються найвищих стандартів
ділової етики.
Крім того, ми також очікуємо від наших постачальників дотримання схожих
принципів, викладених в окремому «Кодексі ділової поведінки для постачальників».
Так само ділові партнери, які діють від нашого імені, повинні поділяти наші прагнення
до найвищих етичних стандартів.
У різних місцях текст даного Кодексу містить посилання на документи з детальним
описом політик і рекомендацій. Повний перелік цих документів подано на сторінці
40. Їх примірники ви можете отримати у свого керівника, будь-якого представника
відділу корпоративної відповідності та етики або завантажити з нашої корпоративної
мережі.

Вступ
Які наші обов’язки?
Кожен з нас повинен:
•
•
•
•

використовувати здоровий глузд і тверезі судження під час прийняття ділових 		
рішень і здійснення ділової діяльності;
дотримуватися Кодексу і всіх відповідних чинних законів;
звертатися за порадою, коли не знає, як діяти далі;
повідомляти, коли щось негаразд.

Рекомендації щодо прийняття етичних рішень
CRH намагається максимально спростити процедуру дотримання правил. Якщо ви
постали перед складним діловим рішенням, зверніться за вказівками до відповідного
розділу даного Кодексу, а також поставте собі такі питання:
1.

Це законно, етично і чесно?

3.

Ця дія не зашкодить моїй компанії і всій Групі?

2.
4.

«Повідомте!»

Це відповідає основоположним цінностям CRH?
Я комфортно почуватимуся, якщо мені доведеться публічно прозвітувати про це?

Якщо ви і далі не впевнені, чи на всі ці питання відповідь «так», або не розумієте
значення або важливості якихось положень даного Кодексу, обов’язково запитайте
свого керівника, представника відділу корпоративної відповідності та етики або
скористайтеся будь-яким доступним ресурсом з тих, що перелічені на наступній
сторінці.
Чому важливо висловлювати стурбованість і повідомляти про те, що вас непокоїть?
Кожен з нас повинен усвідомлювати, які руйнівні наслідки для компанії та її працівників
може мати неетична, незаконна або небезпечна поведінка. Тому нам необхідно й надалі
захищати свою бездоганну репутацію, і для цього потрібна ваша постійна підтримка.
Оскільки Кодекс не може охопити всі ситуації, які можуть виникати в процесі
виконання повсякденних обов’язків, на кожного з нас лягає велика відповідальність:
постійно підтримувати найвищий стандарт чесності і повідомляти про речі, несумісні з
відповідальною діловою поведінкою.

Про які речі слід повідомляти?
Слід добросовісно повідомляти про всі незаконні, неетичні або небезпечні дії або будьщо, що суперечить принципам, викладеним у Кодексі. «Добросовісно» означає, що ви
надаєте всю відому вам інформацію і що, наскільки вам відомо, ця інформація правдива.
Нічого страшного, якщо ви сумніваєтеся у тому, чи дана проблема є порушенням
Кодексу, або якщо згодом виявиться, що ви помилялися. Не бійтеся ставити питання
про те, що, на вашу думку, виглядає невідповідним, або повідомляти про порушення. Це
ваше право і ваш обов’язок.
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Вступ
З ким потрібно зв’язатися?
Існує низка осіб, до яких можна звернутися в ситуації, коли ви невпевнені щодо
подальших дій або хочете висловити стурбованість:
•

ваш безпосередній керівник;

•

головний юрисконсульт, керівник юридичного відділу, координатор з 		
корпоративної відповідності на рівні країни/підрозділу;

•
•
•

директор/президент/менеджер з персоналу/менеджер з фінансів Компанії;
керівник відділу внутрішнього аудиту або керівник відділу корпоративної
відповідності та етики Групи;
фінансовий директор підрозділу.

Коли складно або неможливо зв’язатися з будь-ким з перелічених вище осіб,
скористайтеся конфіденційною «гарячою лінією», на яку можна повідомити про
проблему конфіденційно і рідною мовою. Ви можете звернутися на «гарячу лінію»
цілодобово у будь-який день тижня, зателефонувавши за безкоштовним номером або
відіславши повідомлення он-лайн (контактну інформацію можна отримати на своєму
підприємстві або на веб-сайті CRH). Якщо місцеве законодавство дозволяє, ви можете
зробити повідомлення анонімно, але пам’ятайте, що це може ускладнити проведення
належного розслідування Групою CRH. Насамкінець, просимо не використовувати
гарячу лінію для вирішення повсякденних питань щодо персоналу. З такими питаннями
ефективніше впорається ваш представник відділу кадрів.

Добросовісне повідомлення і політика недопущення помсти
CRH докладає усіх зусиль для створення атмосфери, у якій працівники почуватимуться
уповноваженими повідомляти про те, що їх непокоїть, і не боятимуться помсти.
Ви завжди можете добросовісно повідомити про будь-які підозри щодо порушення
Кодексу або законодавства і не боятися, що це повідомлення призведе до відплати або
до негативних наслідків для кар’єри. Відплата або помста не допускаються. Інформація
з отриманого повідомлення передається для розслідування у відділ корпоративної
відповідності та етики CRH. Кожна проблема або підозра розслідується обережно,
професійно і настільки конфіденційно, наскільки це можливо і дозволено місцевим
законодавством.
Що відбувається, якщо дійсно мало місце порушення?
Порушення Кодексу або законодавства можуть мати серйозні наслідки як для окремих
працівників, так і для Групи CRH в цілому. Ті, хто бере участь у неетичній або незаконній
діяльності, а також ті, хто скеровує, схвалює таку поведінку, сприяє їй або закриває
на неї очі, діють самостійно і всупереч найкращим інтересам Групи, а отже, будуть
притягатися до дисциплінарної відповідальності, включаючи припинення трудових
відносин, а також піддаватися можливим юридичним санкціям. Пам’ятайте, що така
поведінка може зашкодити нашій репутації і негативно вплинути на зацікавлені
сторони. Вона також може створити загрозу накладання штрафів і цивільної або
кримінальної відповідальності як для окремих працівників, так і для Групи загалом.
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Вступ
Подальші дії менеджерів і директорів
Хоча Кодекс стосується усіх в однаковій мірі, якщо ви керівник або директор у CRH, у
вас є додаткові обов’язки перед Групою і своєю командою. Ви повинні:
Code of Business Conduct
Operating Guidelines

•

•
•

•
•
•
•

прочитати і виконувати «Кодекс ділової поведінки: рекомендації із застосування»,
мета яких – допомогти вам впровадити вимоги даного Кодексу;
показувати приклад, дбати про дотримання етичності в усіх ділових операціях;

чітко формулювати очікування від своєї команди, щоб сприяти розумінню
очікувань Групи і того, як дотримуватися Кодексу і відповідного місцевого
законодавства. Для цього Кодекс, можливо, потрібно буде доповнити політиками
або рекомендаціями, які забезпечать повну корпоративну відповідність на місцях;
організувати для своєї команди навчання, щоб забезпечити розуміння обов’язків
і відповідальності;
сприяти відкритості культури, заохочувати працівників висловлювати
стурбованість, завжди реагувати на проблеми, питання і коментарі;
розглядати неналежну поведінку і відзначати етичну роботу;

запроваджувати ініціативи з корпоративної відповідності та етики у своїй
компанії.

Група також уклала посібник «Лідерство з чесністю», який допоможе вам розвивати
позитивне і сприятливе середовище. Скористайтеся цим ресурсом, адаптуйте його
матеріали до свого індивідуального стилю лідерства і використовуйте його як
управлінський посібник.
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Наші зобов’язання один перед одним
Охорона праці та техніка безпеки на робочому місці
Безпечні умови роботи
Нашим основним обов’язком є захист здоров’я та безпеки людей, які працюють
на наших численних об’єктах чи відвідують їх. Впроваджуючи план запобігання
смертельним випадкам, ми поставили надзвичайно складне завдання: досягти
нульового рівня смертельних і нещасних випадків. Згідно з «Політикою охорони праці
й техніки безпеки» ми повинні:
Дотримуватися

Наполягати
Дбати

Вимагати

щонайменше усього чинного законодавства у сфері охорони праці й
техніки безпеки і постійно удосконалювати контроль за охороною
праці й технікою безпеки, завжди намагатися відповідати передовим
галузевим стандартам або перевершувати їх.
щоб усі працівники й підрядники виконували правила Групи щодо
охорони праці й техніки безпеки.

про здорове й безпечне робоче середовище для всіх працівників
і підрядників, належно піклуватися про безпеку всіх клієнтів і
відвідувачів на наших об’єктах.
від усіх працівників і підрядників належно дотримуватися техніки
безпеки праці.

Наркотики та алкоголь
Наша безпека також залежить від відсутності впливу будь-яких речовин, які можуть
погіршити безпеку і робочі показники. Неправильне вживання медикаментів, або
облікових препаратів, вживання алкоголю, недозволених наркотичних речовин
на робочому місці забороняється. Купувати, продавати або розповсюджувати такі
продукти або перебувати під їхнім впливом заборонено. Якщо прописані лікарем
препарати або ліки, які відпускаються без рецепту, можуть відобразитися на вашій
здатності безпечно виконувати свою роботу, просимо повідомити свого керівника.

П
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Наші стандарти безпечної роботи значно перевищують вимоги місцевого законодавства.
Конкуренти дотримуються тільки місцевих вимог. Хіба нам не слід зробити так само?
Ні. Ми повинні дотримуватися політики охорони праці і передового досвіду роботи Групи CRH. Ми
прагнемо забезпечити для наших працівників безпечне і захищене середовище всюди, де ведемо
діяльність, навіть якщо це означає перевиконання місцевих вимог.

Я підозрюю, що мій колега іноді приходить на роботу напідпитку і, можливо, також випиває на
роботі. Я хвилююся за його здоров’я і безпеку. Що я можу зробити?
Вам слід порадитися з представником відділу охорони праці або своїм керівником, а вони вживатимуть
правильних заходів і залучать потрібних професіоналів для розв’язання ситуації. Як варіант, ви можете
звернутися до інших ресурсів, вказаних у даному Кодексі, включно з «гарячою лінією», якщо вам буде
комфортніше скористатися одним з цих каналів.

«Ми дбаємо про
здоров’я та безпеку
наших працівників
і гостей на усіх
робочих місцях».
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Наші зобов’язання один перед одним
Справедливі політики соціальної відповідальності і працевлаштування
Справедливі трудові практики
Ми дотримуємося безумовної поваги до прав людини й гарантуємо виконання засад
Загальної декларації прав людини ООН і основоположних принципів праці Міжнародної
організації праці, наскільки вони застосовні до наших компаній. Наша позиція
викладена у «Соціальній політиці» і знаходить відображення у ділових стосунках з
працівниками, підрядниками, клієнтами і постачальниками та у способі прийняття
інвестиційних рішень. Згідно з її положеннями потрібно:
Дотримуватися

Керувати
Підтримувати
Забороняти
Застосовувати

Забезпечувати

щонайменше усього чинного законодавства і постійно
удосконалювати контроль за соціальним захистом, завжди
намагатися відповідати передовим галузевим стандартам або
перевершувати їх.
господарською діяльністю чесно й неупереджено, виконувати всі
наші соціальні зобов’язання як прямого, так і непрямого працедавця.
свободу об’єднань і визнавати право на укладання колективних
договорів.

примусову, обов’язкову та дитячу працю.

принцип рівних можливостей і поважати людську різноманітність
незалежно від віку, статі, фізичних вад, релігійних переконань,
етнічного походження чи сексуальної орієнтації, водночас
наполягаючи на тому, що кінцевою підставою для найму та вибору є
заслуги працівника.
відповідальні стосунки з постачальниками та клієнтами відповідно
до даного Кодексу і належної практики ділових відносин.

Рівні можливості та відсутність дискримінації
Наполеглива робота, здібності та сумлінність – це ті принципи, які визначають
можливості для певного працівника просуватися в Групі. Наша політика
працевлаштування має на меті сприяти індивідуальній ініціативі та співпраці,
надавати кожному можливість розвиватися і в повній мірі реалізувати свій потенціал.
Рішення про найм, вибір і підвищення повинні базуватися на індивідуальних заслугах
і відповідати принципам рівних можливостей та відсутності дискримінації. Крім
справедливого найму і надання усім працівникам рівних можливостей для розвитку на
основі заслуг необхідно також справедливо винагороджувати їх на основі результатів
роботи.
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«Ми поважаємо права
людини і трудові
права, надаємо усім
працівникам рівні
можливості на основі
заслуг, цінуємо
їхню різноманітність
і справедливо
винагороджуємо».

Запобігання залякуванню та утискам
До колег необхідно ставитися з повагою і гідністю. Залякування та утиски на робочому
місці абсолютно неприпустимі. Зокрема, неприпустимі наступні дії:
•

усні або письмові коментарі або «жарти» на тему релігії, раси етнічної 		
приналежності, статі або віку;

•

погрозливі жести або вислови насильницького характеру;

•
•

П
В

фізичні або сексуальні залицяння або прояви;
погрози застосувати насилля.

Їх джерелом можуть бути колеги, начальники, постачальники, підрядники або клієнти.
Кожен з нас несе відповідальність за дотримання взаємоповаги на робочому місці.
Залякування та утиски неприпустимі в жодному разі.

Під час презентації у відділі я поставила запитання. Отримана відповідь була образливою і
принизила мене як жінку. Дехто з присутніх почав сміятися. Таке дозволяється?

Ми заохочуємо відкрите спілкування, розмаїття думок і здорову дискусію під час прийняття рішень.
Однак незгоду слід виражати професійно і виховано, і немає виправдання сексистській поведінці
чи коментарям. Поговоріть з тим, через кого ви почувалися некомфортно, або зверніться до свого
керівника чи представника відділу кадрів, або скористайтеся будь-яким іншим доступним ресурсом з
тих, що вказані на сторінці 6.
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Наші зобов’язання перед клієнтами,
постачальниками і діловими партнерами
Справедливе ставлення до інших
Ми цінуємо наших клієнтів, постачальників і ділових партнерів, які різними способами
долучаються до успіху Групи. У відповідь ми прагнемо бути чесними і ніколи не брати
участь у негідній діяльності. Ми твердо переконані,що стосунки, засновані на довірі та
чесності, будуть стійкими і взаємовигідними.
Наші клієнти
Успіх наших ділових стратегій залежить від підтримки з боку клієнтів. Тому дуже
важливо розвивати й підтримувати позитивне взаємовигідне комерційне партнерство
на засадах справедливості, чесності й довіри. Необхідно постачати усі товари та послуги
з дотриманням усіх діючих законів щодо охорони праці, техніки безпеки та вимог
до продукції. Реклама та засоби просування товарів на ринку також мають завжди
ґрунтуватися на фактах і представляти продукцію в чесний і прийнятний спосіб.
Тому ми за жодних умов не повинні подавати неправдиві твердження про продукти і
послуги, вироблені нами або конкурентами.

Supplier Code of Conduct

CRH Supplier Code of Conduct

Leading with Integrity

Наші ділові партнери
До ділових партнерів можуть належати агенти з продажу, консультанти, посередники,
торговельні дистриб’ютори, лобісти та партнери в спільному підприємстві. Ділові
партнери роблять свій внесок у наш діловий процес, коли ми потребуємо їхньої
експертної думки у певній сфері, на певному ринку чи у певній країні. Ми проводимо
ретельний аналіз фінансово-господарської діяльності усіх ділових партнерів, які
діють від нашого імені під час організації, розробки або узгодження пропозицій
щодо укладання нових або пролонгації діючих договорів. Потрібно також ретельно
задокументовувати усі договірні зобов’язання, щоб забезпечити їх відповідність
стандартам ділової етики. Ці процедури, викладені у «Політиці протидії корупції»,
допомагають захистити CRH від залучення до незаконної або неетичної поведінки,
наприклад, здійснення корупційних виплат. Як у випадку з усіма третіми особами,
винагорода цим діловим партнерам має бути пропорційна наданим послугам; її
необхідно належно зареєструвати та затвердити і виплатити чеком або грошовим
переказом (тобто не готівкою) відповідно до укладеного договору.

Наші постачальники
Постачальники мають ключовий вплив на ефективність нашого бізнесу. Ми очікуємо
від них безкомпромісної якості, новаторства та ефективності, що забезпечать для CRH
цінність за прийнятну ціну, але не коштом ігнорування законів, нормативних документів
чи етичних практик. «Етичний кодекс матеріально-технічного забезпечення» і «Кодекс
ділової поведінки для постачальників» містять вимоги і відповідні процедури, які
допоможуть відібрати для роботи тільки тих постачальників, які поділяють наше
непохитне прагнення до етичних практик ділових відносин і відповідають нашим
стандартам в плані дотримання прав людини, охорони праці і техніки безпеки і охорони
довкілля. Наші групи матеріально-технічного забезпечення повинні слідкувати
за цими ризикованими процесами у стосунках з основними прямими і непрямими
постачальниками, а також допомагати керівництву належно управляти стосунками з
місцевими постачальниками.
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«Ми справедливо
і чесно ставимося
до клієнтів,
постачальників і
ділових партнерів і
ведемо справи лише
з тими, хто поділяє
наше прагнення до
етичної практики
ділових відносин».
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Наші зобов’язання перед клієнтами,
постачальниками і діловими партнерами
Чесна конкуренція
Ми переконані, що в інтересах кожного з нас підтримувати чесну конкуренцію,
оскільки вона породжує більш динамічні ринки з ширшим вибором, кращою цінністю
та розвитком новаторства, тобто ринки, на яких CRH може продовжувати конкурувати
і вигідно вирізнятися. Саме тому ми вважаємо своїм беззаперечним обов’язком
дотримуватися законів про конкуренцію/антимонопольного законодавства всюди,
де провадимо діяльність. У «Кодексі дотримання конкурентного/антимонопольного
законодавства» описано, як це слід робити на практиці. Зокрема, заборонено брати
участь у будь-якому спілкуванні або укладати непрямі чи прямі угоди з конкурентом,
якщо це має або передбачає такі наслідки:
•
•
•
•

фіксацію, стабілізування або контроль цін, умов кредитування, знижок або
компенсаційних знижок у формі повернення коштів;
розподіл контрактів, ринків, клієнтів або територій;
бойкот певних клієнтів або постачальників;

припинення чи обмеження виробництва або продажу будь-яких товарів чи послуг.

Деякі корисні правила роботи з клієнтами і конкурентами подано нижче:
З клієнтами

Дозволено...

Заборонено...

активно просувати свої продукти і послуги;

намагатися обмежити клієнтам імпорт
товарів або експорт за межі їхньої
території, крім випадків, коли існують
окремо обумовлені і накладені санкції;

рекомендувати ціну перепродажу (але не
наполягати);
вимагати від клієнтів продавати продукцію
під визначеною торговельною маркою, де
це доречно.

наполягати на ціні перепродажу (у США ви
маєте право встановити мінімальну ціну
перепродажу, але тільки якщо вона не
призводить до необґрунтованих обмежень
конкуренції);
перешкоджати клієнтам створювати
запаси альтернативних продуктів.

З конкурентами

Дозволено...

Заборонено...

активно конкурувати;

прямо або опосередковано фіксувати ціни;

обговорювати загальні галузеві питання,
де це доречно, водночас не розкриваючи
жодної конфіденційної інформації про
компанію/клієнтів;

розподіляти між собою клієнтів або ринки;

якомога більше з’ясовувати про
конкурентів із загальних або незалежних
джерел (завжди вказуйте джерело).

домовлятися про будь-які інші умови;
обговорювати будь-які аспекти цінової
політики (умови кредитування, знижки,
маржу, відшкодування);
контролювати або обмежувати
виробництво;
обговорювати тендерні пропозиції або
цінові пропозиції для клієнтів;
погоджуватися разом із конкурентом не
постачати продукцію певним клієнтам;
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досягати будь-якої «домовленості»
стосовно будь-якого з вищевказаних
пунктів.

«Ми особливо
уважно ставимося
до дотримання
законодавства про
конкуренцію, тому
конкуруємо енергійно,
чесно і завжди в
межах закону».
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Наші зобов’язання перед клієнтами,
постачальниками і діловими партнерами
Також дуже важливо ознайомитися з «Процедурою «ранкових рейдів», щоб знати,
як належно реагувати у разі проведення розслідування органами з дотримання
конкуренції/антимонопольними органами або будь-якими правоохоронними
органами.

Порушення «Кодексу дотримання конкурентного/антимонопольного законодавства»
створює для Групи загрозу серйозних цивільних, кримінальних, фінансових чи інших
санкцій. Відповідно, дуже важливо повністю розуміти свою відповідальність у цій
сфері. Залежно від вашої ролі вам може знадобитися пройти спеціальний тренінг
із законодавства про конкуренцію, щоб навчитися застосовувати усі політики та
процедури на практиці, а також тренінг з Кодексу ділової поведінки.
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На промисловій виставці я зустрів представника конкурента, який запропонував поділити території
збуту, щоб підвищити ефективність продажів, тобто він буде продавати на півночі країни, а я
зосереджуся на півдні. Що мені слід зробити?
Відмовитися! Скажіть конкуренту, що розподіл ринків є незаконним і суперечить політиці CRH. Тоді
повідомте про розмову свого керівника, координатора з корпоративної відповідності на рівні країни або
юрисконсульта компанії.

Мені зателефонував конкурент і попросив не брати участь у конкурсі, оголошеному одним нашим
крупним клієнтом, оскільки йому сказали, що його компанія гарантовано виграє, і до того ж
він віддасть частину бізнесу нам, оскільки там є продукти, яких він не виробляє. У такий спосіб
отримаємо принаймні частину угоди, отже, мені слід погодитися?
Ні. Ця пропозиція суперечить законодавству про захист конкуренції і є незаконною. Порадьтеся зі своїм
керівником, координатором з корпоративної відповідності на рівні країни або юрисконсультом компанії,
щоб дати чітку відповідь про нашу неучасть у подібних угодах.

Чи можна вдати з себе клієнта, щоб отримати у конкурента інформацію про його ціни?

Ні. Отримання інформації про конкурента шляхом маскування своєї особи або спонукання працівника
конкурента або третьої сторони до розкриття конфіденційної інформації є неприйнятним. Збір інформації про
конкурента правомірний тільки тоді, коли він проводиться з дотриманням законів і етичних норм.

«Ми не допускаємо
жодних проявів
хабарництва чи
корупції і прагнемо до
найвищих стандартів
ділової етики
в усій діяльності».
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Наші зобов’язання перед клієнтами,
постачальниками і діловими партнерами
Протидія хабарництву і корупції
Хабарі та винагороди за спрощення формальностей
Хабаром вважається будь-яка фінансова або інша вигода, яка пропонується, обіцяється,
надається або отримується з наміром вплинути на поведінку особи або компанії.
Наявність цього наміру, або умислу, відіграє тут вирішальну роль, оскільки певні законні
ділові операції можуть ідентифікуватися як хабар, якщо спеціально проводяться з
метою впливу на поведінку. До хабарів можуть належати:
•

гроші

•

політичні внески

•

вияви гостинності, в т.ч.
витрати на подорожі

•

винагороди за спрощення 		
формальностей

•
•

подарунки*

можливості вести бізнес
або отримати роботу

•

•

благодійні або громадські 		
внески
будь-яке інше сприяння або 		
пільга
*Див. також с. 34

CRH не допускає будь-якої форми хабарництва і суворо забороняє усім своїм
працівникам пропонувати, давати, вимагати або приймати хабарі. У багатьох країнах,
у яких ми ведемо діяльність, існують суворі закони протидії хабарництву, зокрема
міжнародне законодавство на зразок Закону про іноземну корупцію в США і Закону
про хабарництво у Сполученому Королівстві. Ми повинні завжди дотримуватися цих
законів, незважаючи на місцеві звичаї чи норми ділової поведінки. Наші стандарти
викладено у «Політиці протидії корупції».

Окремо заборонено винагороди за спрощення формальностей. Це невеликі неофіційні
платежі певній особі, як правило, представнику органів влади або державному
службовцю, що мають на меті забезпечити або прискорити виконання стандартних
процедур. Це, до прикладу, виготовлення дозволу, ліцензії або візи, планування
перевірки, розблокування затриманих на митниці товарів або прискорення надання
комунальних послуг. Плата за використання визнаної й законної прискореної
процедури, яка загальнодоступна і не оплачується персонально певній особі, не
вважається винагородою за спрощення формальностей. Також подібні виплати можна
здійснювати, якщо існує загроза життю, безпеці або здоров’ю людини. Будь-які платежі
такого характеру повинні бути затверджені наперед або, якщо це неможливо, відразу
після їх здійснення потрібно повідомити про них свого керівника і координатора з
корпоративної відповідності на рівні країни.

Як і у випадку з законодавством про конкуренцію, порушення даної політики породжує
серйозні репутаційні, юридичні і фінансові ризики. Необхідно в повній мірі розуміти
свою відповідальність у цій сфері. Залежно від вашої ролі вам може знадобитися пройти
спеціальний тренінг із протидії хабарництву, корупції і шахрайству, щоб навчитися
застосовувати усі політики та процедури на практиці.
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Представник потенційного постачальника сказав мені, що якщо ми укладемо договір з ними, то я
отримаю готівковий платіж в рамках їхньої «корпоративної схеми винагороди для клієнтів». Як мені
реагувати?
Цей представник щойно спробував дати вам хабара. Поясніть, що ви не можете взяти участь у такій
схемі, швидко припиніть зустріч, поверніться до свого офісу і повідомте свого керівника, координатора
з корпоративної відповідності на рівні країни або юрисконсульта компанії.

Місцева державна адміністрація є клієнтом CRH. Керівник департаменту з містобудування та
інфраструктурних проектів організовує вдома весілля своєї доньки. Він розповів вам про цю
подію і про впорядкування території, яке він виконує вдома, готуючись до весілля. Він сказав:
«Мені потрібна тротуарна плитка, газони, бетон, і можна було би перекласти покриття на під’їзді
до гаражу». І продовжив: «Я знаю, що CRH постачає всі ці продукти. Якби ви змогли організувати
для мене гарну знижку, я міг би подбати, щоб наступного року адміністрація купувала у вас більше
продукції». Що я маю відповісти?
Ви повинні сказати йому, що CRH забороняє такі справи, але ви перевірите, чи зараз надаються якісь
знижки, які діють для усіх клієнтів.
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«Відмивання» грошей
«Відмиванням» грошей називається процес, під час якого окремі фізичні або юридичні
особи використовують законні види бізнесу як канали для «очищення» коштів,
отриманих від незаконних видів діяльності. CRH не схвалює, не сприяє і не підтримує
«відмивання» грошей. Кожен з нас повинен бути пильним і виявляти відхилення при
проведенні платежів, особливо великі готівкові платежі і незвичні операції. Крім
того, потрібно обов’язково проводити аналіз фінансово-господарської діяльності
постачальників, посередників і ділових партнерів і повідомляти про будь-яку підозрілу
поведінку.

Ведення справ з державними установами та регуляторними органами
Під час роботи з представниками органів державної влади, регуляторних та
контролюючих органів заборонено виходити за межі стандартів, які ми прагнемо
підтримувати, оскільки така взаємодія регулюється особливими правилами і
нормами і може створити ризики для Групи. Тому ми повинні завжди з особливою
відповідальністю:
•

знати і виконувати всі вимоги договору;

•

забезпечувати актуальність, достовірність, точність і повноту всіх звітів,
сертифікатів та повідомлень, які подаються в органи державної влади;

•

•

дотримуватися обмежень щодо вартості подарунків та виявів гостинності, які для
державних службовців можуть бути суворішими, ніж для приватних осіб;
відносити витрати часу та коштів до належних категорій і на відповідні договори.

У деяких ситуаціях вам, можливо, доведеться контактувати з державними службовцями
або ви отримаєте прохання надати інформацію від імені своєї компанії за запитом чи під
час розслідування з боку державних або регуляторних органів. Оскільки надзвичайно
важливо, щоб ви володіли усією необхідною інформацією і щоб ця інформація була
достовірною та відповідною, перш ніж її надавати, зверніться до свого керівника.
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Захист активів та інформації Групи
До активів і ресурсів Групи належать, зокрема:
•
•
•
•

нерухоме майно, завод і 			
устаткування, транспортні 		
засоби

запаси сировини, незавершене 		
виробництво і предмети 		
постачання
кошти (готівка, банківські 		
рахунки, інвестиції)
час				

•

інтелектуальна власність

•

конфіденційна інформація

•
•
•

облікова та інша ділова звітність
апаратне та програмне 			
забезпечення для комп’ютерів

електронне листування та 		
доступ до інтернету

Кожен з нас зобов’язаний дбати про те, щоб ці активи й ресурси використовувалися
виключно за цільовим призначенням і належним чином. Ви можете зрідка
використовувати деякі активи Групи у відповідних особистих цілях за умови, що це
не перешкоджатиме вашій роботі та роботі інших. Вказівки щодо певних особливих
категорій активів викладено нижче.
Інтелектуальна власність
Ви можете отримати доступ до інтелектуальної власності (ІВ) Групи CRH в процесі
роботи. До ІВ належить нематеріальна власність: авторські права, патенти, торговельні
марки, права на промисловий зразок, логотипи і бренди. В межах, дозволених законом,
права на всю ІВ, створену з матеріалів Групи, у робочий час, за кошт компанії або в
межах наших обов’язків, належать CRH. Ми повинні захищати ці активи і забезпечувати
дотримання прав на ІВ, якщо це необхідно.

Необхідно також поважати конфіденційність інформації та інтелектуальну власність
інших компаній. Якщо ми отримуємо повноваження на доступ до ІВ клієнта або
постачальника, ми повинні захищати її так, ніби це наша власна інформація. Заборонено
також використовувати незаконно отримане, неналежно ліцензоване або неліцензійне
програмне забезпечення, оскільки це може спричинити судові позови проти вас і Групи.
Конфіденційна інформація і операції з використанням службової інформації
Ми також повинні захищати конфіденційну інформацію та інформацію, що є власністю
CRH, тобто загалом будь-яку інформацію, яка недоступна широкій громадськості. Сюди
належить:
•

інформація про продажі або маркетингові плани

•

Політики та описи процедур

•

•

комерційні таємниці, тобто інформація, яка дає Групі конкурентну перевагу, 		
наприклад, списки клієнтів, технологічна інформація або технічна характеристика
продукту
фінансова інформація

Ділитися такою конфіденційною інформацією можна тільки на законних ділових
підставах і за наявності відповідних повноважень. Просимо ретельно захищати таку
інформацію шляхом належного убезпечення свого комп’ютера, документів та інших
закритих матеріалів. Більше того, уникайте навіть обговорення такої інформації.
Слідкуйте, щоб сторонні особи не мали змоги переглядати інформацію, і не обговорюйте
таку інформацію в місцях, де вас можуть підслухати, зокрема в ресторанах, готелях,
конференц - центрах, залах засідань, таксі, літаках тощо.
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Працюючи на Групу, ми також надаємо їй конфіденційну інформацію про себе, наприклад,
свою трудову книжку, особисту контактну інформацію, відомості про сімейний стан
тощо. Якщо у своїй роботі ви працюєте з такою інформацією, ви повинні її ретельно
оберігати. Ніколи не діліться ні з ким такою інформацією про колег, крім випадків, коли
виникає ділова потреба, яка не суперечить чинному законодавству. Зобов’язання щодо
конфіденційної інформації продовжують діяти навіть після припинення роботи в Групі.

Мене щойно взяли на роботу з іншої компанії. У мене є цілий ящик конфіденційних матеріалів з
колишнього місця роботи, і вони можуть стати у великій нагоді при розробці маркетингових планів
на моїй новій посаді. Можна взяти їх з собою?
Ні, ви не повинні приносити матеріали, які можуть містити конфіденційну інформацію, з попереднього
місця роботи. Так само, як ми не хочемо, щоб хтось сторонній скористався нашою конфіденційною
інформацією, ми не повинні використовувати конфіденційну інформацію інших компаній.

Просимо зауважити, що кожен з нас також несе відповідальність за захист службової
інформації про Групу, клієнтів і постачальників та інші публічні акціонерні товариства,
з якими ми взаємодіємо. Службовою інформацією може бути будь-яка інформація, яка
недоступна для широкого загалу, а також суттєва, тобто та, яку розважливий інвестор
вважатиме важливою. До типових прикладів службової інформації належать зміни в
управлінні, основні бізнес-плани і фінансові результати, які не були опубліковані. Навіть
знання про подію або захід, які ще невідомо чи відбудуться, – наприклад, переговори
щодо великого договору, поглинання чи продажу дочірнього підприємства – можуть
вважатися службовою інформацією.

Купівля або продаж цінних паперів компанії з використанням службової інформації
про цю компанію називаються інсайдерськими операціями. Подібні дії є незаконними.
Так само заборонено надавати службову інформацію іншим особам, щоб вони могли
продати або придбати цінні папери тієї компанії («зливання інформації»). Це також
незаконно. Більш детальну інформацію і вказівки щодо цієї складної сфери подано
в «Політиці торгівлі акціями та іншими цінними паперами». Якщо у вас виникнуть
питання, просимо звертатися до секретаріату Компанії.

Зовнішні зв’язки
Спілкування із зовнішнім світом відіграє дуже важливу роль в репутації та фінансовій
оцінці Групи. Відповідно, усі повідомлення засобам масової інформації щодо фінансової
діяльності, придбань, стратегічних планів або інших питань, які можуть вплинути на
репутацію Групи, мають надавати виключно представники відділу комунікації Групи.
Якщо ви натрапите в ЗМІ або в інтернеті на щось, що потенційно може негативно
вплинути на репутацію Групи, негайно повідомте свого керівника, щоб він поінформував
відповідні служби Групи. Окремі компанії в нашій Групі можуть відповідним чином
взаємодіяти з місцевими та діловими ЗМІ щодо поточних повсякденних ділових питань.
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Я чула, що Група планує придбати іншу компанію. Це придбання, ймовірно, збільшить ціну акцій
Групи. Можна розповісти про це чоловіку і сину?
Ні. Таке розголошення інформації суперечить політиці Групи. Крім того, якщо ви, ваш чоловік або син
купуватиме/продаватиме акції CRH або акції придбаної компанії, користуючись тією інформацією, і ця
інформація суттєва, може виявитися, що ви порушили законодавство про інсайдерські операції.

«Ми поважаємо
конфіденційність
інформації і ведемо
комунікацію
професійно».
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Наші зобов’язання перед Групою
Безпека інформаційних технологій і даних; інтернет-ресурси
Ефективна робота й безпека ІТ-систем і пов’язаних з ними даних – це важливий
фактор безперебійної діяльності наших компаній. Рекомендації, яких ми повинні
дотримуватися, викладено у «Політиці безпеки інформаційних технологій». Її зміст
підсумовано нижче.

Належне використання інформаційних технологій компанії
Ми несемо відповідальність за належне і відповідне використання технологічних
ресурсів CRH, у т.ч. електронної пошти, доступу до інтернету, наданих Групою
мобільних пристроїв і комп’ютерів і належним чином ліцензованого програмного
забезпечення. Наші ІТ-системи завжди залишаються власністю Групи. Відповідно, під
час використання таких систем працівники мають право на приватність виключно в
межах, дозволених законом. Ці системи категорично заборонено використовувати для
незаконної, образливої, підривної або шкідливої для інших осіб діяльності, як-от для
створення, перегляду, відображення, збереження або передавання:
•

зображень чи повідомлень сексуального характеру

•

будь-яких інших дискримінаційних або іншим чином невідповідних матеріалів.

•

матеріалів, які можуть бути образливими для расових, етнічних чи релігійних груп

Особливу уважність слід виявляти під час написання електронних листів і пам’ятати, що
електронні повідомлення фіксуються в системі, можуть зазнавати змін і пересилатися
без нашої згоди, а отже, в підсумку завдавати удару по репутації Групи. Також необхідно
приділяти особливу увагу інструкціям щодо створення резервних копій, антивірусного
захисту, шифрування повідомлення, кодів доступу та підтримки систем.

Захист і збереження даних і забезпечення їхньої конфіденційності
В процесі своєї діяльності Група накопичує великі масиви даних, зокрема, інформацію
про постачальників та інших третіх осіб, а також про працівників, як минулих, так і
теперішніх. Ця інформація повинна зберігатися, використовуватися і передаватися
належним чином відповідно до чинного законодавства і всіх корпоративних і місцевих
рекомендацій щодо захисту і збереження даних. Не допускається зміна таких даних
чи знищення документів, які є предметом судового розгляду або розслідування. Якщо
цього вимагає законодавство, кожна з компаній Групи повинна зареєструватися у
відповідній установі із захисту даних. У разі виявлення або підозри будь-яких порушень
в масиві даних необхідно повідомити свого керівника або відповідального за захист
даних, які також допоможуть вам з будь-якими подальшими питаннями у цій сфері.
Щоб забезпечити захист своїх інформаційних технологій і їхню спрямованість на бізнес,
Група CRH залишає за собою право здійснювати моніторинг будь-яких повідомлень, які
передаються або зберігаються в її системі, в тому числі видаленої інформації. Як і будьякі інші форми ділового листування, повідомлення та інші дані, створені на системах
CRH, не є приватними. Звичайно ж, будь-який моніторинг повідомлень здійснюється в
межах чинного місцевого законодавства.
Облікова та інша ділова звітність
Точний та достовірний облік ділових операцій у письмовій або електронній формі
надзвичайно важливий для прийняття рішень на корпоративному рівні. Зокрема, такий
облік дає змогу виконувати різноманітні законодавчі вимоги щодо подання зовнішніх
звітів, які висуваються до компаній, зареєстрованих на фондовій біржі. Тому наші
облікові функціональні підрозділи завжди повинні діяти за найвищим стандартом, щоб
облікова звітність велася відповідно до місцевого законодавства, належних облікових
стандартів і рекомендацій Групи.

26

«Ми використовуємо
активи Групи
належним чином
і за призначенням».
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Наші зобов’язання перед Групою
Інтернет-ресурси (соціальні мережі)
Інтернет-ресурси слугують засобами і каналами соціальної взаємодії, які
використовують загальнодоступні способи комунікації. До них, зокрема, належать:
•

•

•

•

•

соціальні мережі

блоги і мікроблоги

інтернет-форуми

сторінки у Вікіпедії

• дискусійні групи

• служби обміну миттєвими повідомленнями

• сайти для обміну відео та фотоматеріалами
• RSS розсилка

соціальні закладки і обмін
• інші засоби комунікації, які стрімко 		
посиланнями на веб-сторінки		 розвиваються

Зрозуміло, що такі засоби дозволяють ефективніше спілкуватися із зацікавленими
сторонами. Однак слід також пам’ятати, що ці нові канали приховують в собі певні
ризики і при неналежному використанні можуть привести до непередбачених
потенційно руйнівних наслідків. Рекомендації з даного розділу допоможуть вам
зрозуміти, коли і як найкраще використовувати ці засоби комунікації в діловому
контексті. Обмірковуючи, що написати і чи взагалі слід щось писати, пам’ятайте наше
базове правило: вважайте, що все, що ви повідомите на інтернет-ресурсах, назавжди
стане публічним. Тому добре подумайте, перш ніж щось писати, а якщо сумніваєтеся –
не пишіть!

Що слід робити...

Що не можна робити...

Використовуйте інтернет-ресурси у
робочий час тільки у випадках, коли
вони доповнюють або підтримують
виконання ваших функцій. Якщо ви їх
використовуєте, чітко вкажіть своє ім’я
та посаду. Пам’ятайте, що дуже мало осіб
мають право офіційно говорити від імені
Групи.

Не висловлюйтеся від імені компанії,
крім випадків, коли ваш керівник окремо
уповноважив вас на це.

Дотримуйтеся авторських прав і вказуйте
джерела інформації і фотографій, де це
доречно.
У разі публікації інформації про компанію
або свою посаду вказуйте, що «погляди,
висловлені на даному веб-сайті, є моїми
власними і не відображають поглядів мого
працедавця».
Будьте особливо пильними, щоб не
порушити законодавства про захист
конкуренції / антимонопольного
законодавства своїми коментарями про
конкурентів, їхні продукти, послуги, ціни
тощо.
Будьте розважливими, дипломатичними
і професійними у своїх повідомленнях
і дотримуйтеся найвищих стандартів
поведінки.
Слідкуйте, щоб матеріали були достовірні,
повні і правдиво сформульовані, а якщо
зробите помилку, визнайте і виправте її, як
тільки виявите.
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Якщо виникають сумніви щодо того, як і
коли використовувати інтернет-ресурси
для ділових цілей, зверніться за порадою
до свого керівника.

Не розголошуйте конфіденційну
інформацію, комерційні таємниці та іншу
інформацію, яка є власністю компанії.
Не переглядайте і не розповсюджуйте
матеріали, які заборонені законом або
містять образливі слова чи зображення.
Не обговорюйте клієнтів, партнерів,
постачальників і своїх колег по роботі без
їхньої попередньої згоди.
Не розміщуйте інформацію, пов’язану з
роботою наявних/колишніх працівників.
Не розміщуйте неправдиві або
недостовірні повідомлення про компанію.
Не відповідайте на будь-яке повідомлення
або коментар неналежного змісту про
компанію. Натомість якомога швидше
повідомте свого керівника.

Our Commitment to Our Group

П
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П
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Чи можна обговорювати справи компанії на своїй особистій сторінці в соціальній мережі?

Можна написати, що ви працівник компанії. Однак, як і в будь-яких зв’язках з громадськістю, заборонено
розголошувати конфіденційну інформацію, комерційні таємниці та іншу інформацію, яка стосується
діяльності компанії, через мережу інтернет.

Чи можна у соціальній мережі контактувати з колегами?

Так, можна. Ви маєте право контактувати у соціальній мережі з ким завгодно, однак робіть це не в
робочий час.
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Наші зобов’язання перед Групою
Конфлікти інтересів
Конфлікт інтересів виникає тоді, коли існують особисті стосунки, фінансова або інша
зацікавленість, які можуть завадити вам діяти виключно в найкращих інтересах
CRH, або коли ви використовуєте свою посаду в CRH для власної вигоди. Необхідно
уважно стежити, щоб не виникали ситуації, які можуть призвести до фактичного або
потенційного конфлікту інтересів. Ось деякі типові приклади.
•
•

•
•

•

•
•

Близька вам людина, наприклад, член вашої сім’ї, близький родич, близький друг
або співмешканець/співмешканка є постачальником, клієнтом або конкурентом
Групи або працівником такої компанії.

Ви або близька вам людина маєте значну фінансову або іншу зацікавленість у
компанії або особі, яка конкурує, веде бізнес або прагне вести бізнес з CRH. (Однак
зауважте, що це не стосується випадків, коли ваша фінансова зацікавленість має
форму цінних паперів, які котуються на офіційній фондовій біржі або перебувають
в обігу на позабіржовому ринку і становлять менше 1% від загальної кількості
даного класу цінних паперів компанії).
Ви прямо або опосередковано підзвітні близькій людині або маєте змогу впливати
на рішення щодо умов найму цієї людини, наприклад, її зарплати, підвищення по
службі або оцінки результатів її діяльності.

У вас інтимні стосунки з постачальником, клієнтом або підрядником CRH (або
працівником такої компанії) і водночас можливість або повноваження прямо або
опосередковано впливати на прийняття рішень, пов’язаних з діловими стосунками
Групи CRH.

Ви отримаєте особисту вигоду від будь-якої ділової або інвестиційної можливості,
яку розглядає CRH. Сюди належать випадки, коли ви прямо або опосередковано
володієте майном на праві власності або праві оренди, або маєте намір збільшити
право власності або право оренди, маєте патенти чи інші права, у яких Група CRH
має або може мати частку.
Ви маєте роботу за сумісництвом або ведете іншу діяльність з компанією або
особою, яка конкурує з CRH або веде бізнес з CRH, або ця робота/діяльність
негативно відображається на вашій здатності виконувати роботу для Групи.

Ви виконуєте обов’язки директора або посадової особи іншої компанії або
виборної посадової особи. Це не стосується посад у галузевих асоціаціях, які ви
займаєте на прохання CRH або посад у неприбуткових, благодійних або релігійних
організаціях, які не перешкоджають вашій роботі.

Якщо ви опинитеся у будь-якій з вищеназваних ситуацій або побачите, що такий
потенційний конфлікт інтересів виникає для когось іншого, негайно повідомте про
це свого керівника. Нові працівники також повинні розкривати інформацію даного
характеру при прийомі на роботу в Групі. Тоді ситуацію можна належно проаналізувати,
оцінити і знайти відповідне рішення. Для виправлення ситуації ви повинні вжити усіх
заходів, які від вас вимагатимуться.
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«Ми уникаємо конфлікту інтересів, завжди
перебуваємо насторожі і негайно повідомляємо
про будь-які підозри щодо шахрайства,
пропонуємо і приймаємо лише відповідні 		
ділові подарунки і вияви гостинності».

П
В

Мій брат має фірму і хоче постачати свою продукцію Групі. Чи можна скерувати його до керівника
відділу постачання?
Так. Ви можете скерувати свого брата до керівника відділу постачання. Однак ви повинні повідомити
свого керівника і керівника відділу постачання про ці родинні стосунки. Потрібно дотримуватися звичних
процедур відбору постачальників, щоб до вашого брата не було якогось особливого ставлення.

Позики працівникам
Позики, пільги та будь-які інші виплати також можуть схилити нашу думку на користь особи, яка
їх надає, або створити таке враження. Тому не слід надавати працівникам або пов’язаним з ними
особам позики з наших коштів, крім виняткових випадків згідно з визначеними рекомендаціями.
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Наші зобов’язання перед Групою
Шахрайство

Шахрайством вважається будь-який навмисний обман, що може призвести до
незаконної особистої вигоди, прибутку або переваги чи завдання шкоди або збитків
Групі CRH або іншій стороні. Іншими словами, будь-яка дія, що навмисно приховує
або спотворює факти з метою введення інших осіб в оману, вважається шахрайством.
Прикладами цього можуть бути:
•

прискорений облік доходів за договорами;

•

маніпуляції з обліком продукції з метою приховування втрат товарно-матеріальних
цінностей;

•
•
•
•
•
•
•

фальсифікація платіжних відомостей;

необґрунтовані дані в авансових звітах або
корпоративної кредитної або паливної картки;

неналежне

використання

крадіжка коштів, виручки від реалізації або надлишкових запасів;

обхід системи безпеки компанії з метою надання третій стороні можливості
здійснити крадіжку;

змова з постачальником з метою фальсифікації адреси і банківських реквізитів
для переказу коштів;

маніпуляції зі статтями балансу з метою покращення результатів операційної
діяльності;
подання неправдивої інформації органам влади.

Необхідно уважно стежити за будь-якими ознаками того, що відбувається шахрайство.
До таких ознак належать:
•
•
•
•

•
•
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незвична поведінка працівника, наприклад, відмова від відпустки або підвищення
по службі;
відсутність ключових документів, наприклад, договорів, рахунків-фактур або
підтверджень витрат;
раптова зміна стилю життя працівника, яку важко пояснити, або більш заможний
стиль життя, ніж можна було б очікувати, судячи з його/її зарплати;

тісні стосунки з постачальниками або підрядниками, наприклад, постачальники/
підрядники наполягають на роботі тільки з якимось певним працівником, або
певному постачальнику з незрозумілих причин надається перевага, незважаючи
на вищі ціни;
керівники діють в обхід підлеглих, підлеглі діють в обхід керівників, керівництво
часто ігнорує внутрішній контроль;
брак нагляду за діяльністю з боку керівництва і невідповідний моніторинг того,
чи засоби контролю працюють належним чином.

Як мінімально необхідний крок, усі компанії Групи CRH приймають «Політику
протидії шахрайству», що вимагає від керівництва CRH підтримання відповідних
засобів контролю для належного виявлення, відстеження та зменшення ризиків
шахрайства. Порушення цієї політики створює для працівника і для Групи загрозу
серйозних цивільних, кримінальних, фінансових чи інших санкцій. З цієї причини,
якщо ви знаєте або навіть підозрюєте, що має місце шахрайство, негайно повідомте
про це через визначені відповідні канали. За всіма повідомленнями буде проведене
швидке і професійне розслідування і, як завжди, буде суворо витримана наша політика
захищеності від помсти.

33

Наші зобов’язання перед Групою

П
В

Я замовив певне програмне забезпечення, а мій керівник попросив мене віднести витрати на іншу
категорію, бо ми вже перевищили бюджет на програмне забезпечення. Що мені слід зробити?
Нагадайте своєму керівнику, що ніхто не повинен свідомо вносити неправильні записи в бухгалтерські
книги і облікові дані. Якщо ваш керівник наполягатиме, зверніться з цією проблемою на рівень вище.

Подарунки і вияви гостинності
Ми розуміємо, що вручення й приймання подарунків і корпоративна гостинність
можуть бути легітимним способом виявлення доброзичливості у ділових стосунках.
Однак якщо подарунки/вияви гостинності непропорційні або недоречні, вони можуть
завадити неупередженому судженню, тому завжди будьте обережні. Зокрема, подарунки
і вияви гостинності завжди повинні бути відповідними, добросовісними діловими
витратами і не повинні пропонуватися або прийматися, якщо така дія може вплинути
на результат ділової операції або гостинності, які стосуються державних службовців і
чиновників. «Рекомендації щодо подарунків і ознак гостинності» містять поради щодо
того, що прийнятне, а що неприйнятне, а також відповіді на найпоширеніші питання,
які ілюструють використання цих правил на практиці. У таблиці нижче наведено
приклади відповідних і невідповідних подарунків/виявів гостинності.

Прийнятний подарунок:

Неприйнятний подарунок:

скромний, невеликий або незначущий
предмет (наприклад, фірмові рекламні
товари);

незаконні або неетичні подарунки/вияви
гостинності;

дарований нечасто, зрідка;
щось звичне, традиційне;
подарований відкрито;

будь-який предмет, який може образити або
поставити у незручне становище;

відповідає політиці отримання подарунків
компанії, представник якої отримує
подарунка;

предмети або пільги, які можуть здатися
хабарем;

виправдані витрати на дорогу та проживання
під час офіційних ділових поїздок;
вияви гостинності для клієнтів і
постачальників у рамках зустрічі або заходу
(у відповідних ситуаціях).
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подарунки у вигляді готівки, ваучерів/
сертифікатів, подарункових карток або акцій
компаній;

подарований як подяка за вже прийняте або
можливе в майбутньому сприятливе ділове
рішення;
надміру дорогий або коштовний;
подарований у відповідь на певну вимогу.

Компанії, які належать до Групи, можуть також встановлювати свої обмеження щодо
вартості подарунків і виявів гостинності, які можна давати або приймати. З будь-якими
питаннями щодо того, чи подарунок відповідає політиці Групи і компанії, потрібно
звертатися до директора/президента своєї компанії.
Ми дуже близькі до підписання великої угоди з ключовим клієнтом. Я гадаю, його можна було би
переконати підписати угоду, якби дати йому можливість відпочити разом із сім’єю у п’ятизірковому
готелі на вихідних. Ми готові оплатити ці витрати, бо ця угода дозволить перевиконати план і
збільшити прибутковість Групи. Можна йому таке запропонувати?
Такий вияв гостинності неприйнятний, оскільки він справедливо розглядатиметься як засіб отримання
ділової вигоди. Натомість ви можете організувати діловий обід, щоб обговорити остаточні умови тощо.

П
В
П
В

Постачальник запросив мене на футбольний матч на знак подяки за чудову співпрацю протягом
ділового року. Можна мені прийняти таке запрошення?
Якщо квиток має розумну ціну і такий подарунок відповідає звичній діловій практиці і «Рекомендаціям
щодо подарунків і ознак гостинності», які діють у вашій компанії, можете прийняти запрошення, якщо
тільки такий крок не буде компрометувати ваші ділові стосунки з цим постачальником.

Клієнт, з яким я останнім часом тісно співпрацював, презентував мені подарунковий ваучер і
почесний знак за відмінне обслуговування?
Подякуйте клієнту і залиште собі почесний знак, а отримання готівки або її еквівалентів, наприклад,
подарункових ваучерів або сертифікатів від клієнтів суворо заборонено політикою Групи.
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Наші зобов’язання перед довкіллям і громадами
Екологічна стійкість
Екологічна стійкість і надалі лежатиме в основі успіху нашої Групи. Ми повинні й
надалі працювати над досягненням найвищих стандартів управління та контролю за
станом довкілля і реагувати на випередження, коли йдеться про проблеми, пов’язані
зі зміною клімату. У нас діє масштабна програма покращення енергоефективності,
збільшення частки альтернативних палив, зменшення викидів у атмосферу, оптимізації
водокористування, зменшення кількості відходів і збільшення їх повторного
використання. Наші зобов’язання щодо охорони довкілля викладені у «Політиці
охорони довкілля», яка містить наступні вимоги:
Дотримуватися

Дбати
Реагувати
Оптимізувати
Сприяти
Розвивати

П
В

щонайменше усього чинного законодавства про охорону
навколишнього середовища і постійно удосконалювати контроль
за охороною довкілля, завжди намагатися відповідати передовим
галузевим стандартам або перевершувати їх.

про те, щоб наші працівники та підрядники усвідомлювали й
виконували свої обов’язки з охорони довкілля.
на випередження, коли йдеться про проблеми й можливості,
пов’язані зі зміною клімату.
споживання енергії та всіх ресурсів.

появі нових продуктів, технологічних інновацій
можливостей, орієнтованих на охорону довкілля.

і

ділових

і підтримувати позитивні добросусідські відносини з усіма
громадами, на території яких ми ведемо діяльність.

Здається, я бачив, як мій колега вносив зміни до даних екологічного моніторингу, щоб, можливо,
приховати потенційні порушення нашого дозволу на викиди. Що мені слід зробити?

Негайно повідомте свого керівника або екологічного інспектора свого підприємства, або, якщо бажаєте,
зателефонуйте на «гарячу лінію».

Політичні внески

Політичні внески – це будь-які внески в грошовій чи натуральній формі для підтримки
політичного курсу, партії, кандидата або питання. Сюди належать внески, які робляться
на користь або за посередництва політичних партій, організацій або окремих осіб,
залучених до політичного процесу. До внесків у натуральній формі можуть належати
подарунки у вигляді дозволу на використання власності чи послуг компанії, рекламні
чи маркетингові заходи з підтримкою політичної партії, купівля квитків на заходи,
що проводяться з метою збирання коштів для політичної кампанії або використання
робочого часу працівників для допомоги в політичній кампанії.

Закони, які регулюють політичні внески, дуже різняться залежно від країни та
обставин. У деяких країнах такі внески заборонені, тоді як у інших вони дозволені,
але повинні бути оприлюднені. У CRH точно відомо одне: політичні внески не можна
використовувати як засіб отримання нечесних переваг у ділових операціях. (Щоб
зрозуміти, чому це важливо для CRH, див. розділ «Протидія хабарництву і корупції» на
с. 20.)
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У випадку, коли політичний внесок не є незаконним або неприйнятним, не є засобом
отримання нечесної ділової переваги і підтримує демократичний процес, він повинен
бути письмово затверджений директором або президентом підрозділу. Усі внески
такого плану необхідно документувати, засвідчувати квитанцією про отримання та
відображати у звітності компанії.

«Ми дотримуємося
сталого розвитку як
фундаментальної
передумови нашого
майбутнього зростання,
прагнемо до найвищих
стандартів охорони
довкілля і покращення
життя громад, для яких
ми працюємо».
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Наші зобов’язання перед довкіллям і громадами
Благодійна і громадська діяльність
Як корпорація з високою громадянською відповідальністю, ми в повній мірі беремо
участь у діяльності громад, на території яких ми ведемо діяльність. Ми підтримуємо
благодійну діяльність та ініціативи місцевих громад шляхом грошової та іншої
допомоги і активного заохочення наших працівників до участі в них. У нашої діяльності
є чіткий напрям і мета, і ми визнаємо цінність такої співпраці для усіх нас. Ми ставимо
Donation Guidelines
відповідні цілі і відстежуємо ефективність нашої діяльності, забезпечуємо сумлінне
управління і відкрито інформуємо про нашу діяльність.
На рівні Групи було визначено пріоритетні сфери, які узгоджуються з нашими діловими
цілями і орієнтуються на вирішення визначених суспільних потреб. В різних країнах і
регіонах ділові звичаї і практики неоднакові; тому в нашій децентралізованій бізнесмоделі необхідно, щоб кожна компанія визначила власні правила для благодійних
внесків. Ці правила повинні враховувати місцеві умови і водночас відповідати цілям
Групи та «Рекомендаціям щодо внесків», згідно з якими усі внески повинні:
•

•
•
•
•
•
•
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робитися виключно на сумлінних засадах благодійності або зв’язків із
громадськістю; внески не допускаються у випадках наявного або можливого
конфлікту інтересів чи можливості використання внесків як прикриття для
хабарництва;
надаватися легітимній установі, яка заслуговує на довіру;

не сплачуватися на особистий рахунок певної особи і загалом не робитися
готівкою (у разі фінансових внесків);
робитися напряму, а не через третіх осіб (наприклад, клієнтів чи
постачальників);

не мати фактичного зв’язку зі здійсненням ділових операцій або державним
регулюванням і не створювати враження такого зв’язку;
затверджуватися директором або президентом компанії;

документуватися, засвідчуватися квитанцією про отримання та відображатися
у звітності компанії (включно з вартістю внесків у натуральній формі та
волонтерської роботи працівників).

Нашому клієнту цього року виповнилося 50 років. Замість подарунків він попросив нас дати
йому гроші, які він пожертвує місцевій благодійній організації. Я так розумію, це відповідає нашій
політиці?
Ні, усі внески повинні здійснюватися напряму, а не через третю особу. Ви можете попросити цього
клієнта надати вам реквізити тієї благодійної організації і пояснити, що ваша компанія зробить внесок
самостійно, якщо це буде доречно.
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Наші політики і рекомендації
Примірники цих документів ви можете отримати у свого керівника, будь-якого представника відділу
корпоративної відповідності та етики або завантажити з корпоративної мережі Групи.

Code of Business Conduct
Operating Guidelines

Supplier Code of Conduct

CRH Supplier Code of Conduct

Donation Guidelines
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Leading with Integrity

Предметний покажчик
A

Б

B

Авторське право
Агенти
Активи
Алкоголь
Антикорупційний
Антимонопольний
Благодійні внески
Бойкот

23, 28
14
2, 23
10
2, 20, 36
16, 18
20, 38
16

Використання електронної пошти 26
Використання ресурсів CRH
23, 26
Використання систем			
інформаційних технологій
26
Винагороди за спрощення
формальностей
20
Висловлення стурбованості
5, 6, 8
Вияв гостинності
2, 34
«Відмивання» грошей
22
Внески
20, 36
Внутрішній аудит
6, 18

Д
Державні службовці
			
		Дискримінація
Ділова звітність
Ділові партнери
Добросовісний
Довкілля

Д
Державні службовці
			
		Дискримінація
Ділова звітність
Ділові партнери
Добросовісний
Довкілля

2, 20, 22, 32,
34, 35
12
23, 26
2, 4, 14, 22
5, 6
2, 36

2, 20, 22, 32,
34, 35
12
23, 26
2, 4, 14, 22
5, 6
2, 36

З
Законодавство про конкуренцію
			
2, 16, 18, 20
Залякування
13
Засоби масової інформації (ЗМІ)
24
Захист даних
23, 24, 26
Звільнення від вимоги
41
Зловживання алкоголем/наркотиками			
		
10
І
Інсайдерські операції (операції з
використанням службової інформації)			
23, 24
Інтелектуальна власність
23
Інтернет-ресурси
26
Інформація, що є власністю компанії
		
23, 28

К

Н
О

П

Р

С

Т
У
Х
Ц
Ш

Клієнти

2, 10, 12, 13, 14, 16,
18, 21, 23, 24, 28, 30, 34, 36, 38
Комерційні таємниці
23,24
Конфіденційна інформація
2, 18,
23, 24, 28, 29
Конфлікти інтересів
2, 30, 38
Корупція
20, 36
Наркотики
Насилля

10
13

Облік
14, 23, 26, 32, 36, 38
Облікова звітність
23, 26
Обов’язки керівництва
8, 32
Охорона праці та техніка безпеки
10, 14
Охорона праці та техніка безпеки на
робочому місці
2, 10

Повідомити
2, 5, 6, 8
Повідомлення про проблеми і
стурбованість
5, 6, 8
Погрози
13
Подарунки
2, 20, 22, 34, 35, 36, 38
Позики працівникам
31
Політика працевлаштування
12
Політичні внески
20,36
Помста
6
Порушення Кодексу
5, 6, 18, 20, 32
Постачальники
2, 4, 12, 13, 14,
16, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 38
Права людини
2, 12, 14
«Ранкові рейди»
18
Рівні можливості
2, 12
Різноманітність
2, 12
Розголошення
24
Розслідування
6, 18, 22, 26

Сексуальні домагання
Соціальна політика
Соціальні мережі
Спільне підприємство
Треті особи

Утиски

Хабарництво
Цінова змова
Шахрайство

13
12
28, 29
4, 14

14, 26, 38
13

2, 14, 20, 21, 34, 36, 38
16

20, 32

Звільнення від вимоги
Якщо все ж виникне така ситуація, що в найкращих інтересах Групи потрібно звільнити когось
із директорів або посадових осіб CRH від дотримання певних вимог даного Кодексу, таке
рішення має право приймати тільки Рада директорів або Комітет з питань аудиту. З будь-якими
питаннями або проблемами, пов’язаними зі звільненням інших працівників CRH від вимог
Кодексу, слід звертатися до керівника відділу корпоративної відповідності та етики Групи.
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CRH® plc
The International Building
Materials Group
Belgard Castle, Clondalkin,
Dublin 22, Ireland.
Тел.: +353 1 404 1000
Факс: +353 1 404 1015
електронна адреса: mail@crh.com
веб-сайт: www.crh.com
CRH® є зареєстрованою торговельною маркою компанії CRH plc

