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ПРАТ «ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА» очікує від контрагентів знання та дотримання законів, постанов, правил та 

галузевих стандартів на всіх об’єктах та в усіх функціях, де б вони не працювали.  

 

Охорона здоров’я, безпека праці та повага 

ПрАТ «ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА»  вірить у важливість створення толерантної робочої атмосфери, відкритої до 

різноманітних культур та поглядів, де з рівною повагою ставляться до всіх ідей, точок зору та досвіду різних 

співробітників. Також ми впевнені в тому, що охорона здоров’я та безпека праці є надзвичайно важливими для нашої 

роботи. Тому наша Компанія створює безпечну та приємну робочу атмосферу, і плекає нові ідеї та продуктивність. Ми 

очікуємо від наших постачальників дотримання відповідних законів та постанов, зокрема стандартів Міжнародної 

організації праці, і недопущення дискримінації за різними ознаками, відповідно до чинного законодавства, зокрема: Раса, 

Колір шкіри, Стать,  Сексуальна орієнтація, Сімейний стан, Релігія, Політичні погляди, Національність, Соціальне 

походження, Вік, Обмежені можливості, Членство в профспілці, Членство в асоціаціях та об’єднаннях, Право на 

колективні переговори, Інші ознаки, визначені чинним законодавством України. 

 

Наша Компанія не дозволяє будь-яких форм утисків, переслідувань, загроз, насильства або неповажної поведінки з боку 

наших постачальників або по відношенню до них. Постачальники повинні знати та дотримуватися відповідних протоколів 

безпеки, працюючи в наших інтересах, і не повинні допускати роботу в стані алкогольного, наркотичного сп’яніння або 

під дією медичних препаратів.  

Якщо ви стали свідком будь-яких випадків дискримінації або утисків, небезпечної поведінки або умов праці, ви 

зобов’язані як постачальник Компанії ПрАТ «ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА»  негайно повідомити про це, 

скориставшись наявними ресурсами. 

 

Якість продуктів та послуг 

 

Наша Компанія є новатором на ринку кави та чаю, і ми пишаємося високою якістю продуктів, які пропонуємо. Наше 

відповідальне ставлення до якості та безпеки забезпечує нашим споживачам оптимальний досвід споживання, а нашим 

партнерам – впевненість у своїй діяльності: виробництві, маркетингу та дистрибуції. 

Ми очікуємо від наших постачальників аналогічного ставлення до товарів (це поширюється і на внутрішню упаковку) та 

до послуг, які вони нам постачають. Тому постачальники Компанії ПрАТ «ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА»  повинні 

дотримуватися відповідних законодавчих та юридичних вимог, надаючи послуги або товари нашій Компанії. Для товарів 

це стосується законодавства не лише країни походження (де було вироблено товар), однак і країни доставки. Дотримання 

законодавства та юридичних вимог поширюється на всі характеристики товарів, зокрема на упаковку. У випадку 

виникнення будь-яких зауважень або сумнівів стосовно безпеки або якості, наші постачальники зобов’язані 

дотримуватися відповідних процедур внутрішнього контролю і негайно сповістити про це Компанію. 

 

Чесні та етичні відносини з іншими компаніями 

 

Ми очікуємо від наших постачальників точної та достовірної інформації про продукти та послуги, і дотримуємося таких 

принципів при роботі з клієнтами. 

Також ми очікуємо від постачальників дотримання міжнародних законів щодо конкуренції. Постачальники Компанії 

ПрАТ «ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА»  не повинні обговорювати теми, які можуть порушити – або існує така загроза 

– законодавство про конкуренцію, зокрема в таких аспектах: Картельна змова, Нечесна пропозиція ціни, Розподіл 

територій або клієнтів, Пропозиція товару з «примусовим асортиментом», Зловживання монопольною позицією на ринку. 

 

Попередження конфліктів інтересів 

 

Наші постачальники повинні приймати рішення, найбільш вигідні для Компанії ПрАТ «ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС 

УКРАЇНА». Ви повинні уникати будь-яких ситуацій, які призводять – або виникає враження, що можуть призвести – до 

конфлікту ваших особистих інтересів з інтересами вашого роботодавця та Компанії. 

Зокрема, постачальники не повинні пропонувати грошові кошти, подарунки або розваги партнерам Компанії або третім 

сторонам від імені ПрАТ «ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА». Постачальники повинні повідомляти Компанії про будь-

які фактичні або потенційні конфлікти інтересів. Конфлікти інтересів як такі не є порушенням Кодексу ділової поведінки 

з постачальникам, однак порушенням є неповідомлення про виникнення конфлікту. 
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Заборона корупції 

 

Ми віримо в принципи чесного бізнесу, вільного від корупційних методів та практик. Хабарництво та інші форми корупції 

не забезпечують довгострокових переваг для нашої Компанії. Вони суперечать фундаментальним цінностям Компанії та 

можуть зруйнувати репутацію ПрАТ «ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА» . 

«Хабар» - це будь-яка річ або послуга, яка має цінність, наприклад, гроші, подарунок, розваги, особливі послуги. У 

багатьох країнах законом заборонено надавати хабарі третім сторонам, зокрема представникам уряду. 

Працюючи з ПрАТ «ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА» , ви не повинні: 

• Давати, пропонувати або обіцяти хабар третій стороні, зокрема представникам уряду або державним службовцям 

• Пропонувати або приймати особистий хабар, тобто повернення суми коштів, сплачених або які належать до 

сплати як винагороди за сприяння досягненню ділової домовленості 

• Залучати третіх осіб для надання хабарів від нашого імені, або дозволяти третій особі це робити 

• Здійснювати «винагороду за спрощення формальних процедур», тобто оплату за прискорення стандартних 

процедур, ухвалених законодавством (наприклад, надання дозволу тощо). 

 

Дотримання правил та норм торгівлі 

 

Наші продукти подобаються клієнтам в усьому світі, і ми намагаємося забезпечити їхню глобальну доступність. Щоб 

здійснювати доставку наших продуктів, і отримувати товари та послуги, необхідні для їх виробництва, ми повинні 

дотримуватися міжнародного законодавства з торгівлі. Зокрема, ми повинні дотримуватися правил експортного та 

імпортного контролю, які стосуються нашої роботи. Такого дотримання ми очікуємо і від наших постачальників. 

Як постачальник Компанії ПрАТ «ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА»  ви повинні дотримуватись різних правил 

експортного та імпортного контролю, які врегульовують вашу діяльність. Якщо ви здійснюєте торговельну діяльність, ви 

повинні знати та дотримуватися правил та постанов, які врегульовують вашу роботу. 

Також постачальники повинні дотримуватися міжнародних торгових санкцій. Якщо ви не знаєте, чи поширюються 

торгові санкції на певну країну, юридичну або фізичну особу, зверніться до Юридичного відділу Компанії або внутрішніх 

ресурсів вашої компанії. 

 

Захист активів та інформації 

 

Час від часу постачальники Компанії ПрАТ «ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА»  отримують доступ до активів та 

інформації нашої Компанії. Усі постачальники повинні вживати всіх розумних запобіжних заходів з метою попередження 

крадіжки, недобросовісного використання або пошкодження відповідних ресурсів. Наші постачальники також повинні 

виконувати угоди про нерозголошення конфіденційної інформації нашої Компанії. Ресурси ПрАТ «ЯКОБЗ ДАУ 

ЕГБЕРТС УКРАЇНА»  повинні використовуватися виключно у безпечний, етичний та законний спосіб. 

 

Операції з використанням конфіденційної інформації 

 

Придбання або продаж цінних паперів – таких як акції або опціони – на базі інформації про нашу Компанію, яка не 

знаходиться в публічному доступі, є порушенням законодавства стосовно інсайдерської торгівлі, і тому суворо 

заборонено. Надання інсайдерської інформації будь-яким третім особам, які продають або придбавають цінні папери, 

також суворо заборонено. Участь в інсайдерській торгівлі може стати підставою для притягнення ПрАТ «ЯКОБЗ ДАУ 

ЕГБЕРТС УКРАЇНА», наших постачальників та інших задіяних осіб до кримінальної або цивільної відповідальності, а 

тому постачальники повинні уникати та попереджувати таку діяльність. 

Іноді важко визначити, що становить інсайдерську інформацію. Загалом інформація є суттєвою, якщо вона є важливою 

для інвестора при визначенні перспективності та прийняття рішень щодо покупки, збереження або продажу акцій 

Компанії. Інформація зазвичай вважається публічною або розкритою через два повних операційних дні після її 

оприлюднення. Інсайдерська інформація може бути за своєю сутністю позитивною або негативною, і до неї, зокрема, 

належить інформація про: Важливі нові продукти або відкриття, Нові бізнес відносини, Новини про продаж значної 

частини активів, Важливі зміни в керівництві. 

 

Корпоративна соціальна відповідальність 

 

ПрАТ «ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА»  є соціально відповідальною компанією, яка вірить у важливість захисту прав 
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людини. Тому ми дотримуємося трудового законодавства щодо заробітної плати та тривалості робочого дня, чинного в 

усіх регіонах, де функціонує наша Компанія. Ми не використовуємо і засуджуємо використання дитячої та примусової 

праці, і ми не підтримуємо ділових стосунків з компаніями, які не дотримуються цих принципів. 

Ми очікуємо від наших постачальників дотримання прав співробітників, зокрема законодавства про заробітну плату та 

тривалість робочого дня, при виконанні роботи, яку вони виконують для нашої Компанії. Наші постачальники повинні 

забезпечувати їхнім співробітникам можливість підтримувати високу якість життя, активно працювати з метою 

досягнення співробітниками високих стандартів життя. Також ми очікуємо від наших постачальників підтримки, 

поширення та дотримання міжнародного законодавства про права людини, зокрема стандартів, визначених МОС (ISO). 

Зокрема це означає, що наші постачальники за жодних обставин не будуть використовувати примусову, рабську, 

кабально-боргову працю або працю ув’язнених. Усі постачальники ПрАТ «ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА»  повинні 

дотримуватися міжнародного законодавства, спрямованого на попередження експлуатації співробітників та торгівлі 

людьми. 

 

Ми  є лідерами в сфері охорони довкілля 

 

ПрАТ «ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА»  – свідомий лідер, компанія, яка розуміє свій вплив на довкілля, бажає його 

зменшити та готова робити конкретні кроки в цьому напрямі. Тому ми впроваджуємо екологічно раціональні практики в 

усьому світі з метою дотримання і перевиконання вимог законодавства з охорони довкілля. Ми шукаємо шляхів 

збереження ресурсів, зниження рівня відходів виробництва, сприяння переробці відходів, а також ефективного 

використання води, електроенергії та сировини. 

Ми висуваємо відповідні вимоги та вимагаємо дотримання найвищих стандартів екологічно раціональної діяльності і від 

наших постачальників. Зокрема, ми очікуємо від постачальників таких дій: 

• Зменшувати обсяги використання електроенергії, води та сировини; 

• Зменшувати рівень відходів та забруднення повітря, грунту та води; 

• Зменшувати обсяги використання хімічних речовин та мінеральних добрив, не використовувати хімічні речовини та 

добрива, які є небезпечними для здоров’я споживачів; 

• Сприяти переробці та повторному використанню матеріалів та продуктів; 

• Використовувати екологічно раціональні технології 

• Враховувати вплив на довкілля при розробці продукції та упаковки. 

 

Аудити та розірвання угод із постачальниками  

 

Компанія ПрАТ «ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА»  зберігає право перевіряти дотримання постачальниками вимог цього 

Кодексу шляхом організації аудитів та інших заходів із контролю. 

Якщо Компанії ПрАТ «ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА»  стає відомо про будь-які дії або обставини, які є порушенням 

вимог цього Кодексу, ми вимагатимемо дій із виправлення ситуації. Окрім цього, Компанія ПрАТ «ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС 

УКРАЇНА»  зберігає право припинити договір з постачальником, який не дотримується Кодексу. 

 

Як звернутися за допомогою та висловити зауваження 

 

Постачальники ПрАТ «ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА» повинні повідомляти про будь-які фактичні або можливі 

порушення, які стосуються або можуть вплинути на діяльність нашої Компанії. До таких випадків належить, зокрема, 

порушення цього Кодексу або відповідного законодавства, з боку постачальників або наших партнерів. Повідомлення 

про такі випадки допоможе нашій Компанії швидко опрацьовувати проблемні питання та забезпечити стабільність та 

чесність у наших ділових стосунках. 

 

Окрім внутрішніх інструментів звітності, наявних у вашій компанії, ви можете скористатися ресурсами, наданими 

Компанією ПрАТ «ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА» , зокрема: 

• Гаряча лінія 

• Відділи мережі постачання, закупівель та / або контролю за дотриманням законодавства та внутрішніх політик і 

процедур 

• Електронна пошта з питань етики, дотримання законодавства і внутрішніх політик та процедур 

ethics.compliance@JDEcoffee.com 

 

Роботу Гарячої лінії забезпечує незалежний постачальник, її співробітники не є працівниками Компанії ПрАТ «ЯКОБЗ 

 

mailto:ethics.compliance@JDEcoffee.com
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ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА». Гаряча лінія працює в режимі онлайн та обслуговує постачальників в усьому світі, а також 

доступна по телефону в більшості регіонів, де функціонує наша Компанія. На гарячій лінії є оператори, які володіють 

різними мовами, якими розмовляють наші постачальники та їхні партнери. 

Наші партнери та постачальники повинні забезпечувати повну підтримку розслідувань або запитів з боку персоналу 

Компанії, незалежних аудиторів та представників уряду. Компанія ПрАТ «ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА»  не 

допускає будь-яких видів дискримінації або покарання осіб, які надіслали повідомлення про порушення або беруть участь 

у розслідуванні порушення за власним бажанням. 

 

Ресурси 

 

Гаряча лінія працює цілодобово та без вихідних, доступна для співробітників та партнерів в усьому світі. Ви зможете 

отримати відповідь на свої питання стосовно ділової поведінки та дотримання законодавства, внутрішніх політик та 

постанов. Ви можете скористатися Гарячою лінією, щоб повідомити ПрАТ «ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА»  про 

ситуації, які вимагають розслідування або уваги з боку керівництва. 

Гаряча лінія забезпечує конфіденційність особи, яка звертається, і проблем, які ця особа порушує. Ви можете звернутися 

на Гарячу лінію анонімно. Ваше повідомлення буде надано лише тим особам, які потребують цієї інформації – особам, 

які відповідають за дослідження, розслідування, відповідь або виправлення проблемних ситуацій, які ви порушуєте. 

 

Номери гарячої лінії  

Країна  Місцевий номер  Країна Місцевий номер Країна Місцевий номер 

Австралія 1-800-15-0890  Німеччина  0800-183-0267  Португалія 800-8-11340  

Австрія 0800-298-332  Греція 00-800-11-009-3636 Південна Африка  0800-999-497  

Бельгія  0800-7-6956  Угорщина 06-800-15-800  Іспанія  900-96-1143  

Бразилія 0800-891-3868  Італія 800-877214  Швеція  20100482  

Китай  10-800-110-0441  Латвія  8000-5290  Швейцарія 0800-89-8204  

Чехія  800-142-846  Нідерланди  0800-022-1671  Тайланд 001-800-11-009-3622  

Данія 80-880735  Нова Зеландія  0-800-44-4732  Великобританія 0800-917-9479  

Франція                 0800-91-8311 Польща 0-0-800-111-1498 США 8554-090-031 

 

 

Якщо вашої країни немає в переліку вище, скористайтеся таблицею нижче. 

 

Вказівки для осіб, які телефонують на Гарячу лінію з країн, для яких необхідні коди: 

1. Наберіть код прямого доступу AT&T для країни (додаток 1). Ви почуєте повідомлення англійською мовою або кілька 

коротких гудків. 

2. Наберіть номер служби підтримки поруч із номером доступу, який ви набрали (на натискайте «0» або «1» до того, як 

набрали номер) 

3. Ви почуєте повідомлення офіційною мовою відповідної країни 

4. Ви почуєте перелік мов, одну з яких ви оберете для розмови. 

5. Коли ви обрали мову, ви почуєте повідомлення цією мовою. Після повідомлення ваш дзвінок буде переведено в режим 

очікування. Залишайтеся на лінії, поки система шукатиме спеціаліста або перекладача, яким ви зможете висловити своє 

зауваження. 

 

 

 

 

ДОДАТОК 1 
 

 

 

Країна AT&T прямий код Швидкий набір 

Білорусь 

Наберіть 9^8^800-101  

(" ^ " означає "дочекайтесь гудка") 

Потім набирайте 

855-409-0031 
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Болгарія 00‐800‐0010 855-409-0031 

Грузія 

Виклики за рахунок абонента, якому телефонують/Безкоштовні: 503‐726‐

2432 або Веб-лінія з дотримання законодавства та внутрішніх політик, щоб 

зробити повідомлення в режимі онлайн 

Ірландія 

Наберіть 1-800-550-000 (або 00-800-

222-55288 для Універсальної 

міжнародної лінії) 

855-409-0031 

Казахстан 
8^800‐121‐4321  

(" ^ " означає "дочекайтесь гудка") 
855-409-0031 

Марокко 
002-11-0011  

(тільки Morocсо-Telecom) 
855-409-0031 

Румунія 0808-03-4288 (тільки Romtelecom) 855-409-0031 

Росія 

Наберіть: 8^10-800-110-1011  

363-2400 (Москва)  

8^495-363-2400 (за межами Москви) 

8^812-363-2400 (за межами С.-

Петербургу)  

363-2400 (С.-Петербург).  

" ^ " означає "дочекайтесь гудка" 

855-409-0031 

Словаччина 0-800-000-101 855-409-0031 

Туреччина 0811-288-0001 855-409-0031 

Україна 0-800-502-886 (тільки Ukrtelecom) 855-409-0031 

 

 

Зверніться до нас: 
 

Веб-лінія: http://JDEcoffee.alertline.com  

Email: Ethics.compliance@JDEcoffee.com  

Вебсайт Компанії: www.jacobsdouweeaberts.com 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://jdecoffee.alertline.com/
mailto:Ethics.compliance@JDEcoffee.com

