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спIлънЕ укрАiнсько_вЕликоБритАнськЕ

, l r ].l' товАриство з оБмЕжЕною вцповIдАльнIстю
(НИВА IIЕРЕЯСЛАВЩИНИ)

(СП ТОВ (НИВА ПЕРЕЯСЛАВIЦИНИп)
Код еДРПОУ 2556417 5

нАкАз
с. Переясл€lвське

Бориспiльського рйоrry
киiъськоi областi

Про затвердrt(ення тд введення в дiю
кодексу корпоративноi етпкп
СП ТОВ <<Нива Переяшавщини>,

З меmЮ унiфiкачii прЕлвиJI та норм, що встановлюють вимоги до етичних станлартiв та
принципiв дiловоI поведiнки працiвникiв пiдприемства,

ЕАКАЗУЮ:

1. Затвердити та ввести в дiю з 12 версня2а22 роry Колекс корпоративноi етиrсл
СП ТОВ <<Hrma Перяславuц{ни> (далi - Кодекс), що додаеться.2. Керiвникам струкryрних пiдроздiлiв пiдприемства довести змiст Колексу ло
вiдома пiдпорядкованих працiвникiв та забезпечити нgухиJIьне дотриманням його вимог в
органiзацiI роботи пiдрздiлу.

3. НаЧаЛьНиrсу вiддiлу кадрiв Овчарнко Ользi BiKTopiBHi забезпечити
ознаriоlдrrенrrя з Кодексом праrдiвникiв при працевлаIцтувакнi.

4. МенеджеРу з пероНапу СидоРенко Mapil Андрiiвнi зробити рзсиJпry Колексу на
персональнi елекгроrrrri скриньки корпоративно[ пошпл kepiBниkiB структурних пiдроздiлiв
пiдприемства, забезпечувати надання методичного супроводу прцiвникам пiдприемства з
питань застосуваIrня Колексу у практичнiй дiяльностi, а таJ(ож здiйснювати систематичний
контоль за вимог Колексу у пiдроздiлах пi

м дчlного Еакву залишаю

Вiталiй шАкЕЛь

Марiя СИДОРЕНКО

ольга оВчАРЕНко

|2.09.2022 }Ф 01-З22-П
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--) групА компАнlЙ

загальнi положення

Цей Кодекс розроблений на ocHoBi чинного законодtlвства Украiни,
з€гальновизнаних етичних принципiв та с зводом етичних норм, правил
корпоративноi етики та дiловоi поведiнки Прачiвникiв СП ТОВ кНива
Переяславщини) (далi Компшriя), що приймаються i подiлlпоться кожним
Працiвником, незалежно вiд рiвня займаноi посади.

Основна мета Кодексу встановлення стандартiв дiяльностi i поведiнки
Працiвникiв, спрямовчlних на пiдвищення ефективностi, успiшностi та
прибугковостi КомпанiТ.

Кодекс опису€ ocHoBHi цirтностi та приIilц{пи, пр€lвила етики та дiловоi поведiнки
Bcix Спiвробiтrикiв вiдповiдlо до Micii, Бачення та Корпоративних цiнностей СП
ТОВ кНива Переяславцшни). У Кодексi сформульовшri i систематизованi норми
корпоративноi етики та дiловоi поведiнки, яких повинrri дотримуватися Bci
Спiвробiтники Компанii в ходi свосi дiяльностi.

Кожнlй Спiвробiтник КомпанiТ при працевл€lштуваннi ознайомrпоеться зi
Змiстом д€lного Кодексу, приймас та подiляе його ocHoBHi положеннrI, чiтко
Усвiдомлпос iх обов'язковий характер в yмoB€lx своеТ професiйноi дiяльностi та
неухапьно дотримуеться корпоративних принцl.тгliв пiд час виконilнIш своiх
посадових обов'язкiв.

КОжнlй Спiвробiтник ма€ пам'ягати, що його поведiнка безпосередньо впJIива€
як на ЙогО реггутацiю, тiк i на регryтацiю Компанii, у зв'язку з чим дотримання
Кодексу вiтаеться тiжож i в повсякденному житгi Спiвробiтникiв.
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Знання та дотримtlннrl Кодексу допоможе кожному Спiвробiтнику ухвttлювати
правильнi рiшення вiд iMeHi СП ТОВ кНива Переяславщини) та уникати ситуачiй,
якi можуть завдати шкоду регryтадii Спiвробiтника та Комшанii в цiлому.

Кодекс не описуе Bci можливi випадки i сrгуачii, з якими може зiткнутися
Працiвник при виконЕlннi своix службових обов'язкiв, а.гlе мiстить ocHoBHi принципи
вирiшення скJIадних етиtIних сиryаuiй.

При неможливостi самостiйно вирiшити спiрне пит€lннrl чи нерозумiннi вимог
Кодексу Спiвробiтник може звернутися за порадою та роз'ясненням до свого
безпосередIього керiвника або менеджера з персоналу,

Керiвники струIсгурнlrх пiдроздiлiв повиннi попередцtати, виявляти та
оперативно реiгувати на випадки порушення Кодексу пiдлеглими працiвникttми.

Компанiя очiкус, що Контрагенти тzlкож подiляють цiнностi та принципи,
прЕlвила етики та дiловоi поведiнки, i зчtJIиша€ за собою право вiдмовитися вiд
спiвпрацi з тими КонтрагентzIми, етичнi принципи та поведiнка яких суперечать
умовам дilного Кодекс.

Прийнятi скороченпя та визначенпя

Афiлiйованi особи фiзичнi або юридичнi особи, якi можуть ваIиIшIти

безпосереднiй або опосередкований вплив на прийняття Спiвробiтником СП ТОВ
кНива Переяславщини) сrryжбового рiшення;

.Щiловий подарунок - матерiальна цiннiсть, яка дару€ться Контрilгенту або iншiй
третiЙ особi за рчжунок коштiв Компшrii, а тtжож MaTepia-llbHa цiннiсть, яку
ОТРимують Спiвробiтники в pttмKitx викон€lння cBoix посадових обов'язкiв вiд
Контрагентiв або iнших TpeTix осiб;

,Щiлова гостишriсть бiзнес-снiданки, дiловi обiди, вечерi, корпоративнi,
спортивнi або iшlli заход4, якi пропонуються Коlrграгентilми, державними
службовчlми або iншими третiми особами Спiвробiтникам або Ti, що пропонуються
Контрагенtам, державним службовцям або TpeTiM особам Спiвробiтник€lми з метою
налагодженIuI та пiдгримtlн}ul дiлових сто cyHKiB ;

Кодекс корпоративноi етики - сукупнiсть норм i принцlлтliв, якi визначають
етику взасмовiдносин як всерединi саллоi Компшrii, TtlK i взаемовiдносини з
партнерами, контрiгентtlми та itшrими зацiкавленими сторон{tми;

Контрагенти - фiзишri особи, уст€lнови та оргаrriзацii, пов'язанi з СП ТОВ <Нива
Переяславщини)) зобов'язшrrrями за загчlJIьним договором, таlабо спiвпрацюють в
пРОцесi Його виконання (дiючi або потеrщiйнi партнери коп,шанii, клiенти, агенти,
ловiрителi, пiдрядrики i т,д.);

Конфлiкт iHTepeciB - конфлiкт мiж обов'язком Спiвробiтника дiяти лобросовiсно
i розумно в iHTepecax СП ТОВ <Нива Переяславщини) в цiлому та приватними
iнтересами Спiвробiтника або його афiлiйованих осiб;

Складна етиtIна ситуадiя - ситуацk, в якiй стикilються уявленнrI про етику
Спiвробiтr*rка - з одIого боку, i СП ТОВ <<Нива Переяславцц,Iни) в цiлому - з
iншого.
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Загальна iнформацiя про компанiю

СП ТОВ кНива Переяславщини) засновilне 5 березня 1998 року та е одним iз
лiдерiв на ринку Украiни iз забезпечення населеннrI м'ясною продукцiсю.

Група компанiй <Нива Переяславщини) явJuIс собою вертик€lJlьно-irrгегровану
бiзнес-модель, що дозволяе реалiзувати стратегiю ефективного розвитку компанii з
максимiзаrдiею доданоi BapTocTi на Bcix етапах бiзнес-процесу: виропryвання та
зберiганrrя зернових - виробництво комбiкормiв - вiдгодiвля свиней - забiй та
м'ясопереробка - реалiзацiя пролукчiI ТМ кП'ятачок) у власнiй торгiвельнiй мережi
та через дистриб'юторiв.

Власне рослинництво задовольнrI€ потреби Компанii в сировинi для виробницгва
комбiкормiв та надае можливiсть отримувати дохИ вiд реалiзацii зернових культур.

СП ТОВ кНива Переяславщини) володiе власним забiйним цехом i цехом по
виробвицгву м'ясноi продукчii.

Створена бiзнес-модель дозвоjlяе Компанii контроJIювати якiсть кiнцевоi
продукцii на Bcix рiвнях виробшшого процесу, а також з допомогою управлirшя
ефективнiстю на кожному етапi виробництва досягати високих показникiв
рентабельностi.

Група компанiй кНива Переяславщини) успiшно пращо€ на територii восьми
територiiшьних громад, що входять до двOх районiв лiвобереlюr<я Киiвськоi областi.
Все по.плн€tпося з 500 га землi, а в даний час загЕuьна площа в обробцi становить
понад 24 000 га рiллi, це бiльше 9000 орендовilних паiв у громадян, якi довiрили нам
своi землi.

Компанiя здiйснюе вiдрахувчlння податкiв та зборiв до бюджетiв рiзних piBHiB,
що да€ змогу оцiнювати пiдlриемство як кбюдкетоутворююче)), яке знttходиться в

рейтшrry ТОП-20 нйбiльших платникiв податкiв серед iграрних пiдприемств
Украiни.

З моменту заснування соцiальна вiдповiдаllьнiсть i допомога мiсцевим громад€tм
с одним iз прiорrгетiв роботи Компанii.

Мiсiя. Бачення. Щiнностi.

в ocHoBi наrпого успiху - ефективний менеджмент, якiснi труловi ресурси та
HoBiTHi аграрнi технологii.

Наша рriсiя поJuIга€ у виготовленнi та постачаннi якiсноi пролукцii споживачам.
Ми працю€мо задля суспiльного прогресу, процвiтання украiнського села, розвитку
аграрного сектору економiки, покраIцення якостi життя, вiдкрIтгтя нових робо.плх
мiсць та розвитку творчого потенцiалу працiвникiв.

Наше бачення (вiзiя)
Ми - аграрна компанiя, яка прагне стати свiтовим лiдером у галузi зерноводства

та свинарства. Своiм успiхом ми зtlвдячу€мо ефективнiй командi та HoBiTHiM
технологiям.

Нашi цiнпостi формують корпоративну культуру Коп,гlанiТ та ст€lJIи нормою
життя i основою для впевненого руху вперед:



1, Соцiальна вiдповiдальнiсть. Фiнансова стабiльнiсть та
iнновацiйнiсть. У швидкопJIинному cBiTi високих технологй спецiалiсти i
робiтниКи повиrrНi одн€lкОво легкО пристосовуватись до Bcix нововведень. Тому
КОМпанiя постiйно впроваджуе в роботу найсучаснiшi рiшеннята створюе умови для
забезпеченнlI фiншrсовоi стабiльностi та соцiа_пьних гарантiй. Важливим елементом
взаемодiТ державИ, бiзнесУ та суспiЛьства Компанiя BBiDKa€ корпоративну соцiаrrьну
вiдповiдальнiсть перед своiми Спiвробiтниками, членами ix родин, пйовиками,
iншими соцiально незахищеними верствами населеннrI тих регiонiв Украiни, в яких
провадить свою дiяльнiсть та перед суспiльством в цiлому.

2. Стратегiчний менеджмент та ефективне управлiння кадровими
ресурсами. БажаннlI розвиватися як професiйно, так i особистiсно, набувати нових
компетенцiй - Те, що вiдрiзняе члена нашоi комilнди вiд Прадiвникiв iнших
компанiЙ. КомпаНiя, В своЮ чергу, забезпечуе добробут спiвробiтникiв, надае iM
можJIивостi для розвитку та резуJьтативноi роботи.3. Вiдкритiсть. Партнерство. Клiентоорiентовапiсть. Ми вiдкрито
iнформусмо Спiвробiтникiв, Партнерiв та iнших зовнiшнiх зацiкавлених cTopiH про
важливi питzlння розвитку Компанii, створюючи основу для довiрительного
спiвробiтництва. Ми здiйснюемо свою дiяльнiсть, виходячи з пришIипiв, якi
зрозумiЛi наlшlМ Спiвробiтникам та партнер.}м. Ми вiримо у довготривалi
партнерСъкi стосУнки, тому пропону€мо нйвищу якiсть та першокласний cepBic. Ми
дбасмО про нiшIих покуПцiв i прагнемО якомога гшлбше зрозумiти ix потреби в
здоровому харчуваннi, Ми виготовляемо та забезпечу€мо реалiзацiю якiсноi м'ясноi
продукцii споживачам.

4. Професiоналiзм кадрiв, результативнiстьl Црагнення до
самовдосконаленшя, особшста вiдповlдальlliсть. Ми огIтимiLльно використову€мо
-гподськi, природli та фiнансовi ресурси задля досягнення спiльноi мети. Нашi
Спiвробiтники володiють гlп.Iбокими професiйними зн€lннями, прЕгнуть постiйного
розвиткУ та самовдоскон€tленнrl, вiдповiда-гlьно i добросовiсно ставляться до cBoii
обов'язкiв, якiсно та вчасно виконуютъ поставленi з4дачi.

5. €дпiсть, вза€моповага, команднпй дух, надiйнiсть та ловiра. основа
успiху та процвiтаl*rя Компанii - це злагодженi дii единоi команди, в якiй кожен
якiсно виконуе cBoi обов'язки, а вiдтак вIIлива€ на досягненнrI спiльноi мети. Ми
цiнусмо кома}цний дух, згуртов€lнiсть та солiдарнiсть. Тiлъки в ком€lндi ми зможемо
досягти високих результатiв. Разом нам цiкаво праIцовати та вiдпочивати.
Багатограннiсть досвiду та знань кожного створюе з€г€шьний потенцiа-п розвитку
компанii. Bcix Спiвробiтникiв об'сднуе iдея та цiль, до якот ми рiвноцiнно прагнемо,
розумiючи, Що благополуччя Компанii е благополуччя кожного ii Спiвробiiника.

6. Турбота про довкiлля. Ми придiляемо особливу увагу екологiчнiй безпецi
на Bcix етzш€tх виробництвц продiDку та утилiзацii наптоi продукчii. Розумiючи свою
вiдповiдальнiсть перед працiвник€lми та мешкzlнцяr" p.iioHy, Компанiя приймае
заходи, нtlпр€lвленi на знижеш{lI техногенного впJIиву на природне до"*йп" ,а
впроваджу€ прогресивнi технологii екологiчного менеджменту HapiBHi мiжнародних
стандартiв.

7. ПцтриМка дiлоВоi репуГацii'. СП тоВ <Нива Переяславщини> у своiй
дiяльностi дбае про збереження регlутацii Компанii. Компанiя докладае усirзусиль



дJIя зiшобiгашrя неправомiрним дiям, якi можуть завдати шкоди регryтацii Коrчшанii

i призвести до оприлюднен}uI неправдивоТ iнформшlii. Ми дотриму€мося етичних

цiнностей у щоленнiй дiяльностi як всерединi Компшrii, т€ж i поза ii межами.

Принчипп корпоративноi етикIл СII ТОВ <<Нива ПереяславЩПнП>>

Компанiя булус свою дiяльнiсть на приIщипах визнttння верховенства праВа В

ycix сферах суспiльно-економiчного життя;
Компшriя будуе вiдlосини зi своiми Спiвробiтrрrками на приIщипЕlх дОтриМ€lння

прав людини i гiдностi особистостi, cTBopeHHrI рiвних можJIивостей дJuI Bcix
Спiвробiтникiв;

Компанiя, усвiдомлюючи суспiльну значимiстъ результатiв cBoci дi*пьностi та
вiдповiдагrьнiсть перед держitвою, булус дiа-llог та пiдтримус констрУктивНi
взасмовiдносини з орг€lнtlми держitвноi влади та мiсцевими громад€lми, якi базУЮТЬСЯ

на принципах вiдкритостi, партнерства, взаемноi довiри, поваги та професiона_пiЗмУ;

КомпанiЯ будуС вiдносиrш з контрагентами на пришlипах чесностi,
об' сктивностi i сумлiнностi;

Компанiя будус вiдносиt*t з конкурентilми на принципttх вiльноi та чеснОi
конкуренцii при неухильному дотриманнi норм i правил дiловоi етики.

Комгrанiя в повнiй Mipi усвiдомлюс свою вИповiдаrrьнiстъ перед суспiльством За

збереження нilвкоjlишнъого середовища i розгляда€ свою дiяльнiсть в областi oxopoHlt
навколишнього середовища як невiд'емну частину успiшного ведення бiзнесу i
обов'язкову умову для досягнення cBoix стратегiчних цiлей.

Спiвробiтники булують cBoi взасмини з Компанiсю на принципЕtх лояльностi,
сумлiнного дотримання та виконilння положень, реглЕlментiв, iнструкцiй та iнших
внутрiшнiх нормативних докумекгiв.

Взаемовiдносини мiж Спiвробiтниками СП ТОВ кНива Переяславщини),
нез€tлежно вiд займаноi посади або сфери дiяльностi, будуються на ПриIщип3lх
взасмноi повi[ги та взасмодопомоги, вiдкри,гостi та доброзичливостi, командrоi

роботи та орiентацii на спiвпрацю.
Взасмини керiвникiв з пiдлегJIими будуються на принципах вiдкрlа:гостi

керiвництва по вiдношенню до спiвробiтникiв, наданнrI керiвниками рiвних
можJIивостей yciM cBoiM пiдлеглим для викон€lння cBoix обов'язкiв, пiдтримки
iнiцiативностi пiдлеглих, розумiння спеlшфiки роботи пИлеглплх i приfoiяття
вiдповiдалъностi за результати ix роботи, неупередженостi та спр€lведливоi оцiнки

результатiв роботи пiдлеглих.
Взасмовiдносини пiд_гrегrих з керiвник€tми булуються на принIц{пulх повiги,

дисщ,rгшiни та дотримашш субординацii, сумлiнного виконання як cBoix прямих
посадових обов'язкiв. Взаемодiя з вищим KepiBHlпlTBoM, як правило, здiйсrпосться
через безпосереднього KepiBHltKa.

У взаемовiдносинах з контр€гентtlми Спiвробiтники повиннi керуватися
принLипами пов€ги i доброзиЕIJмвостi, об'сктивностi, прiоритету irrгересiв Компанii,
економiчноi доцiльностi.

Спiвробiтники Компанii повиннi уникати з€rлучення афiлiйовttних осiб в якостi
контрагенгiв. Спiвробiтники не повиннi брати участь у прийнягтi рiшень про



спiвпраIцо з афiлiйовчlними особами; при виникненнi виробничоi необхiдностi
заIrучення афiлiйованих осiб до спiвпрацi з Компанiею спiвробiтник повинен
зверFIутися до свого безпосереднього керiвника.

Спiвробiтники Коплгlанii можутъ займатися будь-якою незабороненою
ЗiКОноДilвчо полiтичною, релiгiЙною або громадською дiяльнiстю за умови i,l

ведення в вiлъrпдй вiд викон€lнIuI посадових обов'язкiв час i поза робочим мiсцем.
Спiвробiтники не повиннi використовувати iм'я СП ТОВ кНива

Переяславщини), фiншrсовi, матерiальнi або будь-якi iншi ресурси Компшrii для
здiйснення свосi полiтичноi, релiгiйноi чи громадськоi дiяльностi.

Спiвробiтники зобов'язанi дотримуватися умов збереження комерчiйноI
тасмницi (вiдомостi технiчного, органiзацiйного, комерчiйного, виробничого та
iншого характеру: бази дzlних, умови KoHTpaKTiB, дшri про постачальникiв i покупцiв,
iнфОрмачiя про переговори, маркетинговi дослiдження, данi про розрахунок
вiдпускних цiн, розмiри знюкок тощо) i конфiденцiйноi iнформацii Компанii
фезультати дйльностi компшrii, iнформацiя про цiноутворення, обсяги продажiв,
розмiр заробiтноi плати прачiвникiв, iнформацiя про партнерiв, постачальникiв чи
клiснтiв тощо), отриманоi пiд час виконання службових обов'язкiв,

Спiвробiтники зобов'язаrri максим€lJIьно дбйливо ставитися до майна та iHlrшx
pecypciB, що надаються Компанiсю i використовувати iх виклrочно в робочих цiлях.

Спiвробiтники Компанii, якi мrlють доступ до матерiалъних (обладнання,
мапrини, iнвеrrгарнi запаси, електроннi пристроi, офiсна TexHika тощо) та
нематерiitльних (час Компшri| конфiденцiйна iнформацiя, iнтелекту€tльна власнiсть,
КОРПОРiIТиВна регryтацiя тощо) акгивiв компшrii, зобов'язаrri використовувати iх за
ПРизначеннlIм. Кожен працiвник зобов'язшlий бережливо вiдlоситися до активiв
КОмпанii та ефективно ix використовувати у вiдгlовiдностi до встЕtновлених пр€lвил
ВикJIЮчно для забезпеченнrt дiяльностi Компанii, намагаючись дбати про збереженнrI
ixHboi цiлiсностi та справностi.

Кожен Спiвробiтник Компанii несе вiдповiда_пьнiсть за належне поводженнrI з
ДОКУменТtlМи, до яких мас доступ, зокрема' ix цiльове використ€lння, уникненнrI
ЗЛОВЖивань i забезпечення збереження конфiденцiйноi iнформацii. Yci документи в
ПаперовiЙ та елекгроннiЙ формi м€lють використовуватись, зберiгатись i
ЗнltrцУВаТись вiдповiдrо до чинних вимог iнструкчii з дiловодства та електронного
ДОКУментообiry. .Щокументи Компшrii м€tють бути достуIIними дJuI персонаry i
нЕUIежним чином захищенi вiд cTopoHHix осiб до моменту ix зн}шIеннrI. На осiб,
ВiдпОвiдальних за доступ до конфiденцiйноi iнформацii, покJIадасться
вiдповiдальнiсть за забезпеченнrI tt захисту,

Кожен спiвробiтrrик Компанii, який отримав доступ до конфiденцifurоТ
iнформацii про iнших спiвробiтникiв таlабо контрагентiв, включilючи клiентiв i
ПОСТаЧапьtlлкiв, дбае про збереження if конфiденцiйностi i не допуска€
розголошення TpeTiM особам.

СПiВРОбiТники Компшrii повиннi н€lм€гатись не допускати ситуацй, якi можуть
ПРИЗВеСТи до конфлiкry особистих iHTepeciB та суперечать iHTepecaM Компанii:
ОТРимання грошових коштiв, подарункiв або вин.городи в бур_якiй iншiй формi,
якi передulються з метою впJIиву на хiд прийняггя таlабо результaIт с.lryжбового
рiшення спiвробiтником Компанii; використ€lння iMeHi СП ТОВ кНива
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Переяславщини), ii регrутацii, MaTepiarrbниx, фiнансових або iнших pecypciB,
конфiденцiйноi iнформацii з метою отриманюI власноi вигод,I; прлйом пИ
безпосереднс керiвництво, вплив на оцiнку та просувtlннrl по службi Спiвробiтником
cBoix родичiв, близьких друзiв та iнших пов'язаних осiб; та iнших ситуаuiй, якi
можуть призвести до несприlIтливих наслiдкiв для Комгlанii.

У разi виникненнJI конфлiкту iHTepeciB або можливостi тzжого конфлiкту,
спiвробiтник Компанii повинен звернутиQя за допомогою у вирiшеннi сlтгуацii до
свого безпосереднього керiвrтика або до менеджера з персонаlту.

В КомпанiТ неприпустиме посягЕlннrl на власнiсть.
Отримшrня або надilння Спiвробiтниками нез€конноi винагородл, яка вплива€ на

об'€ктивнiсть прlйняrгя дiлового рiшення Спiвробiтником або Контрагентом;
доставка або прийом продукцir/обладнання з якiсними або кiлькiсними
харiжтеристик€lми, якi не вiдповiдають вк€lзilним в документах; фiктивнi поставки
товарно-матерiальних цiнностей, в тому числi при змовi Спiвробiтника з
Контрагентом; наданнrI до оплати фiктивних платiжних документiв тощо вв€Dка€ться

умисними корупцiйними дiями та несе за собою притягненнrI до вiщrовiдальностi.
Спiвробiтники не м.lють права обiцяти, пропонувати або давати вин€городи у

виглядi грошей, мйна, матерiа_гlьних цiнностей або послуг держtlвним службовцям
i пов'язаних з ними осiб з метою прискорення процедур, пов'язаних з отриманIuIм
дозвiльних документiв, спрощенням форма_гrъностей або отриманням iнших переваг
для Компанii.

Права i повноваження Спiвробiтникiв

СП ТОВ кНива Переяславщини) дотримусться трудового законодавства
Украiни. Компшriя нада€ piBHi можJIивостi для Bcix Спiвробiтникiв i заявляе про
недопустимiсть дискримiнацii у сферi працi, зокрема порушенtш принцшrу piBHocTi
прав i можливостей, пряме або непряме обмеження прав Праriвrикiв за-пежно вiд
раси, кольору шкiри, полiтичниц релiгiйних та iHrrmrx переконЕlнь, cтaтi, етнiчного,
соцiального та iноземного походкенtul, BiKy, cTilнy здоров'я, iнвалiдностi, гендерноi
iденти.шlостi, ceKcyaltbHoi орiшrгачiI, пйозри чи HiuIBHocTi захворюванIuI на
ВIЛ/СНI!, сiмейлrого та мйнового cT.lнy, сiмейшлх обов'язкiв, мiсця проживilння,
членства у професiйнiй спiлцi чи iншому громадському об'едншrнi, участi у страйку,
звернеш#I або HaMipy звернення до суду чи iшrrих органiв зазахистом cBoix прав або
надzlннrl пiдгримки iншим Працiвникам у захистi ixHix прав, повiдомлен}ul про
можливi факти корупцifoiих або пов'язаних з коруlщiсю правопорушень, iнших
порушень Закону Украiни <Про загlобiгшrшI корупцiТ>, а також сприrIнЕя особi у
здiйсненнi такого повiдомлення, за мовними або iншими ознаками, не пов'яз€lними
з характером роботи або умовilми ii виконшrня.

В Компанii заборонено використtlннrl д,Iтячоi прачi та насильrшrркий примус
Спiвробiтникiв ло прачi.

Компанiя дотримуеrься полiтики гендерноi piBHocTi. Ршrжування Спiвробiтникiв
за статтю чи BiKoM е неприйюIтним. У Коrчшшrii немае диференцiацii розмiру
заробiтноi плати та умов соцiа-пьного забезпеченнrI зztпежно вiд cTaTi.
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Yci працiвники Компшrii дотримуються норм та принlшпiв суспiльноi моралi.
Кожен Прачiвник Компанii сприймаеться як iндивiдуальнiсть з певним набором
особистiсних цiнностей, моральних якостей, фахових компетенцiй, piBHeM знань,
своею вiрою i власним свiтоглядом. Члени команд,I Компшrii терпимо ставJuIться до
cBoix колег, цiнують, пов€Dкtlють ixr*o думку, не висловлюють оцiночних суджень з
приводу iHrrprx людей.

Компанiя прагне розвивати корпоративну культуру, основ€lну на довiрi та
пiдтримцi, вiдкритостi Коп,rгrшrii до Bcix учасникiв бiзнес - процесу, покращувати
мiкроклiмат в колективi, сприяти розвитку спiвробiтникiв та утримувати
т€lJlttновитих працiвникiв на Bcix рiвнях, забезпечуючи комфортнi умови прачi.

Компшriя забезпечуе м€ксимально комфортнi умови прачi та вимагас чiткого i
своечасного викон€lнЕя поставлених завдаrrь. ВикористtIння соцiа-гlьних мереж в
робочий час, якщо це не пов'язано з виконЕlнням прямих посадових обов'язкiв,
перебування на робочому мiсцi з ознiк.tми вiрусних з€tхворювань, органiзаuiя
масового застiлля та святкувzlннrl дня народдення в робочий час та на робочому
мiсцi категорично заборонено.

Компанiя дотримусться збалансованоТ полiтики працi, що фунтусться на
принIц{пах piBHocTi можливостей та рiвного стzlвленшI. Таким чином, Компшliя
створюе робочу атмосферу, в якiй кожна особа може продемонструвати cBoi
здiбностi та сприяти успiшностi КомпанiТ.

Компанiя дотримуеться принципiв прозороi, cBocllacнoi та чiткоi комунiкацii, де
Bci учасники розумiють повiдомлення.

Кожен Спiвробiтник мае пр€lво перебувати у середовищi, вiльному вiд мобiнry
(цькуванья). Мобiнг е непригryстимим та мае наслiдком вiдповiдальнiсть,
встановлену законом. Спiвробiтники мtlють право назахист вiд мобiнгу. У разi, якщо
е пiдстави ввiDкати, що хтось cT€lB жертвою мобiнгу, необхiдrо звернутися до
менеджера з персоналу.

Комшанiя цiЕус здоров'я i безпеку кожноi JIюдини, ToInry прагне мiнiмiзувати
випадки травматизIr{у на вир о бництв i. Б езпечнiсть вир о бництв а досяга€ть ся шJUIхом
дотримilння правил поведiнки, попередження та своечасне реilгув€lншI i усунення
iнцидентiв, ризикiв виникнення травматизму та нещасних випадкiв. Зокрема,
постiйно ведеться облiк нещасних в1,Iгlадкiв, що стzLпися, з метою недопущення iх
повтору в мйбутньому.

Кожен Спiвробiтник Компшlii мае дотримуватись чинних норм Закону про
охорону працi, а т.кож внутрiшньоi полiтики з охорони i безпеки умов прачi
Компанii. За умови виникнення будь-яких небезпечних робочих умов, загроз або
потенцiйно небезпечних дiй\сrгушriй необхiдrо негайно повiдомити про це вiддiл
охорони пршIi, пожежноi та екологiчноi безпеки.

Керiвники Компшrii являють собою прикJIад дJIя решти Спiвробiтникiв пй час
виконilння вимог охорони праui та технiки безпеки.

Керiвники Компанii беруть на себе персонilJIьну вiдповiдальнiсть за cTBopeHHrI та
пiдтримку безпечних та здорових умов працi, зниженIш та попередженнrI
виро бничого тр tlвматизму, пiдвlаtlення р iвня культури виро бництва.

Спiвробiтники Компанii усвiдомrпоють необхiднiсть дотримуватись вимог
бiологiчноi безпеки (бiобезпеки), зокрема щодо профiлактики та боротьби з
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афРикансЬкою чумою свиней та iншими захворюваннlIми овиней, зокрема згiдно з
Iнструкцiсю з профiлактики та боротьби з африканською чумою свиней,
ЗаТВердкеною нtж€lзом MiHicTepcTBa аграрноi полiтики та продоволъства Украi'ни вiд
07.03.20l7 Ns11 1.

Спiвробiтники Компшrii дотримуються вимог закритого режиму роботи, а саме
ТМ не Слiд вйвiлувати iншi господарства, контчlктувати з домчшIнiми або дикими
СВинJIми (вк-шючаючи поJIювання) та брати участь у здiйсненнi протиепiзоотичних
ЗаХОДiв ЩонаЙменше ocTaHHi Z тижrri, не дозвоJuIеться утримувати свиней в
ДоМогосПоДарствах тощо (ггункт 5 роздi-ггу II наведеноТ вище Iнструкцii).

У разi неналежного виконilннrl н€lведених обов'язкiв iз бiобезпеки Спiвробiтники
ВiДШкОДоВуЮть завдану Компшlii шкоду в порядку, встilновленому зttконод€lвством.

КУрiння тютюнових виробiв на робочому мiсцi, в примiщеннi або на територii
Компанii, KpiM спецiаrrьно вiдведених мiсць, заборонено.

СПiВРОбiтники Компанii усвiдомлюють, що вжив€lннrl zlлкогоJIю, наркотичних
абоaUU lrUихO,r,рOlIних речовин матиме негативнии вплив на належне викон€IнIUI
ПОСаДОВих обов'язкiв, а також на Тх особисту безпеку, ефективнiсть i продукгивнiсть

психотропних речовин матиме негативний

На РОбОЧОмУ мiСцi. Компанiя може здiйснювати позiшлановi пошуки наркотикiв
ТаlабО utлкоголю у Bcix пiдконтрольних виробничих примiщеннях. Компанiя т€tкож
МОЖе ВИМаГаТи вiд Спiвробiтникiв проЙти медичне обстеження або тест на вживЕlнIuI
€lлкогоJIю, якщо для цього с об'сктивнi пiдстави або при виникненнi iнцидеrrгiв на
робочому мiсцi.

На Bcix виробничих дiлянках СП ТОВ кНива Переяславщини) заборонено
перебувати в cTmri алкогольного або наркотиtIного сп'янiння, вживати буль-якi
речовинИ чи медиЧнi препаРати, якi можутЬ завадитИ якiсному виконанню роботи,
викJIикати ризик дJUI власноi безпеки чи безпеtсl iнших осiб та Кошлгtанii в цiлому. В
РаЗi ПеРебУвШlня в стшri алкогольного сп'янiння, Працiвник до роботи не
доITуска€ться, вiд викон€IнIUI посадових обов'язкiв мас бути негйно вiдстороненим
та за рiшенrrям керiвника пiдроздi"гry може бути застосовilне дисцлтплiнарне
стягнення у вигJIядi догани або звiльнення з роботи. ffо особи або групи осiб, якi
бУЛИ Задiянi у крадiжках або використшrнi мйна пiдприемства в особистих цiлл<
ЗаСТОСОВУсться дисциплiнарнi стягненнlI у встановленому зtжоном порядку.

спiвробiтникам не дозволясться проносити зброю в примiщення або на
терlrгорiю Кошшанii, за винrIтком випадкiв, передбачених з€tконод€lвством tIи
в iдпов iдним внутр iшнiми нормативними документtlми.

У КОМПШlii пРоводяться корпоративнi заходи, спрямовilнi на розвиток та
пiдтримку морально-психологiчного духу колективу. Компанiя BiTac iнiцiативнiсть
спiвробiтникiв у суопiльному життi та очiкус на пiдтримку проведенIUI
корпоративних заходiв особистою участю. Спiвробiтники зобов'язанi
дотримуВатися зЕгЕtльноприйнятих пр€}вил етикету пiд час проведеннrI
корпоративних заходiв.

fiiловшй стItль. Щiлова гостrrннiсть та дiловi Подарункш

Bci Спiвробiтrп,rки КомпанiТ повиннi дотримуватися в своiй роботi принципiв i
прttвил вiдносно дiлового стилю i зовнiшнього вигJUIду нез€шежно ви посади, вИДУ
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дiяльностi i мiсця розташув€IшuI пiдроздi.тry. Зовнiшнiй вигляд Спiвробiтника
Компанii повинен викJIикати довiру, вiдчуття дiлового стиJIю, стримшrостi,
респектабельностi i позитивнi емоцii вiдвiдувачiв i колег.

Вiтаgгься присутнiсть елементiв корпоративноi символiки в одязi:
корпоративний одяг, спецодяг, використtlння блокнотiв, ручок iз логотипом
Компанii тощо. Носir+rя спецодягу, спецвзуття та засобiв iндивiдуального зzlхисту та
наявнiсть необхiдного робочого iнвентаря на виробничих дiльницях е обов'язковим.

Спiвробiтники KorvmaHii несуть вiдповiдальнiсть за свiй зовнiшнiй вигляд i стиль
одягу, Безпосереднiй KepiBHr.rK т€кож несе вiдповiдальнiсть за зовнiшнiй вигляд i
стиIIь одягу пiдлегrих йому Спiвробiтникiв.

Кожен Спiвробiтник мас стежити за чистотою i порядком на своему робочому
мiсцi, на виробниtIих територiях та у примiщеннrtх офiсу.

,.Щiлова гостиннiсть та дiловi подарунки не повишri впливати або зобов'язувати
Спiвробiтникiв до прийнятгя дiлових рiшень.

Компшrй вр€lхову€ Bci отримаrri/придбшi ffiловi поларунки та витрати на,,Щiлову
гостиннiсть.

Спiвробiтник€lм заборонено дарувати або приймати ,.Щiловi подарунки, а також
надавати або отримувати знrlки .Щiловоi гостинностi, BapTicTb яких перевицryе лiмiт,
дозволений законодавством УкраiЪи та внутрiшнiми вимог€lми Компанii.

Обмiн подарункitми, влilштув€tння прийомiв i заходiв за участю ПрацiвникЬ
Компанii, Контрагентiв та irтших TpeTix осiб е виrIвом вiдкритостi Компанii та
способом нztлiгодженнrl вИносин. Подарунки та cBiTcbKi з€жоди е недоречними,
якщо вони створюють зобов'язання та перешкоджЕlють об'ективному прtйняттю
рiшень або проводятъся з HaMipoM пришвидIIIити ix ухва-пення.

Вiдносинп з контрагентамп та постачальниками

Компанiя JIиша€ за собою право не спiвпршцовати з КонтрЕгентzlми, якi
порушують вимоги законодавства Украiни у вiдношеннi до забезпечення прав
Спiвробiтникiв, охорони прачi та дотримi}ш{я технiки безпеки, захисту
навколишнього середовищц а тчкож Контрагентап{и, якi не подiляють цiнностi та
принщши, пр€}вила корпоративноi етики та дiловоi поведiнки Компанii, викладенi в
Кодекоi.

При укJIаденнi дiлових угод вр€lховуються потреби Контрагентiв та ixHi
корпоративнi цiнностi, обиршоться взасмовигiднi умови. Компанiя дбас про
збереження конфiденцiйноi iнформацii про Контрагентiв та вiдповiдалъно ставиться
до викон€lнЕя cBoix зобов'язань за умовill\.{и договорiв. Компанiя пiдтриму€ чесну
конкуреIщiю та забезпечуе свою конкуренпry спроможнiсть шJuD(ом покращення
пок€tзникiв дiяльностi, збереженнrI високоi якостi пролукчii вiдповiдно до етиtIних
принципiв, дотрим€lннrl норм чинного з tlконод€tв ств а.

Вибiр Постачашьшакiв у Компанii вiдбувасться прозоро. Компанiя захищае
конфИенцiйку iнформацiю про Постачальникiв. OKpiM того, спiвпраця з
Постачальниками здiйсr*оеться з дотримаш{rIм етиtIних норм, якими керусться
Компанiя у своiй щоденнiй дйльностi, а саме: забезпеченнrI якостi i безпечностi
Продуктiв харчуванIя, соцiально вiдповiд€rльне веденtш бiзнесу; дотриманнrI прав i
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свобод людини; дбаЙливе стilвлення до охорони довкiлля; турбота про здоров'я i
безпеку спiвробiтшrкiв, дбайливе ставлення до тварин (свиней).

Наслiдки порушення Кодексу

У свой професiйнй дiяльноuгi Bci Спiвробiтники повиннi керуватися
принципrlми, опис€lними в Кодексi корпоративноi етики; кожен Працiвrшrк несе
особисту вiдповiдальнiсть за дотриманнrI Кодексу. Керiвник пiдроздirry вiдповiдае за
виконання Кодексу корпоративноi етики своiми пiдлегrrими, допомагас iM правкпьно
трtlктувати пр€lвила i норми етиtIного поведiнки, а також особистим прикJIадом
покЕlзу€ зрЕlзок високоi дiловоi етики Спiвробiтника СП ТОВ кНива
Переяславщини>>.

Кожний Спiвробiтник Компшrii зобов'язаний дотримуватись положень Кодексу
та BHyTpilmrix полiтик Компанii при вза€модii iз зацiкавленими сторонilми та пiд час
проваддення дiяльностi, пов'язаноi з Компшriею, яка вiдобража€тъся на реггутацii
Компанii.

За порушенЕя чи недотриманнrI принципiв Кодексу або iHtlmlx норм гtередбачено
застосуваннrI санкцiй залежно вiд характеру порушенIuI.

Кожен факт непр€lвомiрноi поведiнки пiдлягае ретельному внутрiшньому
розслiдуванню. Кожне повiдомлення про пiдозру неправомiрноi поведiнки береться
до уваги та перевiрясгься на достовiрнiсть. За необхiдностi проводиться повне
розслiдувilнtul для встановленIuI фактiв, пов'язаних з порушенням, дJUI визначеннrц
документування та загrобiгшrrrя повторному виникненню TaKoi ситуачii. Компанiя
гарантуе захист особи, яка повйомjulе про порушення. Непiдтверджений фаrсг
неправомiрноi поведiнки може вв€Dкатися нilкJIепом та пiдrrягас проведенню
розслiдув€lння щодо особи, яка про нъого повiдопмла.

закпючнi положення

Кодекс перебувае у постifurошrу вiдкритому доступi для Bcix працiвникiв СП
ТОВ кНива Переяславщини),

Yci Спiвробiтники Компанii м€lють бути ознайомленi з Кодексом пiд час
оформленнrI на роботу та мають пiдписати Зобов'яз€IнIIJI щодо прийнятгя умов
Кодексу. Новоприйнятi працiвники зобов'язанi вивчити Кодекс перед тим, як
приступити до виконання своiх с.lryжбових обов'язкiв.

Вiдповiдаrrьнiсть за ознайомленюI Працiвникiв iз Кодексом покJIадаеться на
Вiддiл кадрiв та менеджера з персоналу.

Контроль за дотримilнням положень Кодексу покладаетъся на менеджера з
персонаry.

У випадку невiдповiдностi будь-якоi частини дчlного Кодексу лiючому
ЗiКОнод€tвству YKpai'rtlr, цеЙ Кодекс буле дiяти JIише в тiЙ частинi, яка не буле
суперечити дiючому законодавству УкраТrш та нормативно-розпорядчiй
документацii Кошшанii.
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ЗОБОВОЯЗАННЯ

Спiвробiтника Компанii

(Власне iм'я mа прiзвutце, найл,tенування посаdu)

цим пiлгверджую, що ознйомився/-лась зi змiстом Кодексу корпоративноi

етики СП ТОВ кНива Переяславщини) та зобов'язуюсь неухильно дотримувttтись

вимог д€lного Кодексу.

Я розумiю i приймшо Bci приrпдипи та положення, викпаденi в КоДекОi, i

погоджуюсь з тим, що недотримання таlабо порушеннrI дзlного КодексУ може

спричинити притягнення мене до дисцигшiнарноi вiдцlовiдаьностi.

(0аmа) (пidпuс)

я,
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