
Кодекс поведінки
постачальників



Норми ділової етики та корпоративна соціальна відповідальність 
(КСВ) є пріоритетними у всіх наших ділових відносинах, у тому числі у 
відносинах із нашими постачальниками, як прямими, так і непрямими, 
адже ми розуміємо, що вони є ключовими зацікавленими сторонами в 
успіху нашого бізнесу. Тому не дивно, що наші вимоги до закупівельного 
процесу дуже високі — ми очікуємо, що наші постачальники розділять 
наше прагнення до лідерства, впровадження інновацій, підвищення 
ефективності та орієнтованості на якість.

Насамперед ми працюємо тільки з тими постачальниками, які поділяють 
нашу непохитну прихильність належній етичній практиці та відповідають 
нашим стандартам у галузі охорони здоров’я та безпеки, прав людини 
та охорони навколишнього середовища. Цей Кодекс поведінки 
постачальників установлює відповідні вимоги щодо корпоративної 
соціальної відповідальності й визначає, яким чином наші постачальники 
мають дотримуватися нормативних вимог. Зі свого боку ми прагнемо бути 
справедливим і чесним партнером, твердо вірячи в те, що відносини, 
побудовані на довірі та чесності, будуть міцними й вигідними для всіх.

Вступ
Компанія CRH дотримується найвищих 
правових, етичних і моральних стандартів, що 
викладені в нашому Кодексі ділової поведінки.



Вимоги до постачальників
Є чотири області, у яких ми хотіли б отримати вашу підтримку та розуміння.

•    Дотримання щонайменше всіх 
чинних законодавчих норм 
у сфері охорони здоров’я та 
безпеки.

•   Постійне поліпшення показників 
у сфері охорони здоров’я та 
безпеки відповідно до передової 
галузевої практики.

•  Дотримання концепцій, принципів і 
рекомендацій Керівництва ОЕСР для 
багатонаціональних підприємств.

•  Дотримання всіх відповідних законів, 
у тому числі, але не обмежуючись 
наведеними.

    -  Розділ 1502 Закону Додда-Франка 
про запобігання використанню 
корисних копалин для прямого або 
опосередкованого фінансування 
збройних груп у Демократичній 
Республіці Конго (ДРК) або 
сусідніх країнах чи сприяння їхньої 
діяльності.

    -  Усі відповідні закони про боротьбу з 
хабарництвом і корупцією в межах 
відносин із CRH.

   -  Вимоги торгових санкцій США та 
ЄС.

    -  Правила та вимоги, викладені в 
Загальному регламенті ЄС про 
захист даних.

    -  Усі відповідні закони про боротьбу з 
відмиванням коштів.

•  Дотримання щонайменше всіх 
законів з охорони навколишнього 
середовища.

•  Вживання активних заходів для 
вирішення екологічних проблем, у 
тому числі таких:

   - оптимізація енергоспоживання;
  -  ефективне використання 

ресурсів;
  -  контроль і утилізація 

відходів / переробка.

•  Повага до прав людини та їхній 
захист у відповідних сферах 
впливу.

•  Повага до прав людей на участь 
в асоціаціях та ефективне 
визнання прав працівників 
на ведення колективних 
переговорів.

•  Заборона всіх форм сучасного 
рабства, у тому числі таких:

    - рабська праця;
    - кабальна праця;
    - примусова праця;
    - дитяча праця.

•  Дотримання принципів рівності, 
справедливості, інклюзивності 
та поваги в процесі найму та 
відбору працівників.

БЕЗПЕКА ТА ОХОРОНА 
ЗДОРОВ’Я

ЛЮДИ ТА 
СУСПІЛЬСТВО

ДОВКІЛЛЯ ТА
КЛІМАТИЧНІ ЗМІНИ

УПРАВЛІННЯ ТА
ДОТРИМАННЯ НОРМА-
ТИВНИХ ВИМОГ



Процедури забезпечення дотримання вимог
Ми прагнемо отримати гарантії того, що постачальники 
працюють на очікуваному нами рівні, кількома способами, 
що залежать від наведеного нижче.
•  Ризики та законодавчі вимоги, пов’язані з товарами й 

послугами, що ми купуємо.
•   Країна походження придбаних товарів та послуг і 

пов’язаний із цим ризик.
•  Рівень витрат.
Зверніть увагу на те, що CRH може розірвати контракт 
із постачальником, який порушує цей Кодекс або 
відмовляється, якщо його просять, взяти участь у заходах 
з усунення наслідків недотримання вимог. Також компанія 
CRH виключить із будь-якого тендерного процесу 
постачальників, які не доведуть, що вони відповідають 
нашим високим етичним стандартам і стандартам 
корпоративної соціальної відповідальності або не 
дотримуються відповідних законів.

Аналогічним чином компанія CRH нагороджуватимете й 
визнаватимете високі результати та інноваційні ініціативи 
своїх постачальників.

Усі постачальники регулярно отримуватимуть інформацію 
про наш Кодекс поведінки постачальників. З розширенням 
профілю ризику ми пропорційно активізуватимемо наші 
зусилля із забезпечення дотримання вимог із застосуванням 
одного або кількох із наведених методів.
•  Безпосередня взаємодія та визнання вимог постачальником
•  Виконання спеціальних контрактних умов
•  Заповнення анкети для визначення відповідності вимогам 

Кодексу поведінки постачальників
•  Оцінка об’єкта спеціалістами CRH
•  Сторонній аудит/оцінка/перевірка
•  Впровадження планів коригувальних заходів
Зверніть увагу на те, що процедури оцінки та аудиту будуть 
спеціально узгоджені з обома сторонами до їхнього початку, 
щоб продемонструвати відповідність нормативним вимогам і 
забезпечити прозорість.
Тільки якщо ми будемо дотримуватися цих високих 
етичних стандартів і стандартів корпоративної соціальної 
відповідальності, ми зможемо захистити нашу відмінну 
репутацію та забезпечити подальший спільний успіх. Ми 
відстежуватимемо результативність впровадження вимог, 
викладених у цьому Кодексі, і вноситимемо подальші 
поліпшення, якщо будемо вважати, що це може призвести до 
ще більшого вдосконалення існуючої практики.

Додаткова інформація
Знайти допоміжні рекомендації і додаткову інформацію, що стосується Кодексу 
поведінки постачальників, можна тут: www.crh.com

https://www.crh.com/


Цей Кодекс містить загальні вимоги, що 
поширюються на всіх постачальників CRH і 
її компаній. Конкретні підходи та контрактні 
положення, у яких визначені більш високі 
стандарти, замінюють ці загальні вимоги. У 
разі суперечності між законом і цим Кодексом 
переважну силу має закон.

Ми також очікуємо, що постачальники 
встановлюватимуть аналогічні вимоги до своїх 
ланцюжків поставок і проявлятимуть належну 
обачність під час перевірки дотримання 
нормативних вимог власними постачальниками.

У CRH діє незалежна конфіденційна гаряча лінія, на яку 
можуть звертатися працівники, клієнти, постачальники 
або інші сторонні зацікавлені сторони, щоб висловити 
стурбованість із приводу неетичної, недоречної чи 
протизаконної поведінки. Це багатомовна цілодобова 
служба, що працює без вихідних. Усі повідомлення 
спочатку вивчаються юридичним відділом і відділом 
дотримання нормативних вимог, а потім передаються 
відповідному керівництву для розслідування.

Щоб повідомити про проблему, відвідайте цей веб-сайт: 
www.crhhotline.com

Повідомлення 
про проблеми

https://crh.gan-compliance.com/caseReport


CRH plc
Stonemason’s Way
Rathfarnham
Dublin 16
D16 KH51
Ireland (Ірландія)

Телефон: +353 1 404 1000
Веб-сайт: www.crh.com

CRH® є зареєстрованою торговою маркою CRH plc.


