
1. Загальні положення

Чи дотримуєтеся ви всіх чинних законів і нормативних актів?

Чи повідомите ви UPM одразу, якщо не зможете дотримуватися Зведених правил UPM 
для постачальників і третіх сторін?

2. Повага до людей і прав людини

Чи дотримуєтеся ви Загальної декларації ООН із прав людини, фундаментальних 
конвенцій Міжнародної організації праці (МОП) та 10 принципів Глобального договору 
ООН?

Чи поважаєте ви загальні права людини (свобода думок, переконань, висловлювань, 
вибору релігії та права на мирні зібрання, а також свободу від будь-якої дискримінації за 
ознакою раси, віку, національності, гендера, сексуальної орієнтації)?

Чи дотримуєтеся ви фундаментальних конвенцій МОП і місцевого законодавства щодо 
робочого часу й заробітної плати?  

Чи гарантуєте ви, що у вашій діяльності не використовуються будь-які форми примусової 
чи дитячої праці, а також що ви не маєте працівників молодше 15 років?

Якщо у вашій діяльності буде виявлено використання примусової або дитячої праці, 
чи повідомите ви негайно UPM і чи зробите все необхідне для виправлення ситуації 
відповідно до принципів компанії UPM?

Чи гарантуєте ви здоров’я, безпеку й захищеність співробітників, відвідувачів та інших 
людей, на яких може вплинути ваша діяльність?

Чи будете ви дотримуватися вимог безпеки компанії UPM під час роботи або відвідування 
виробничих ділянок UPM і проходити необхідний інструктаж із питань безпеки?

3. Турбота про вплив на довкілля й безпеку виробів

Чи зводите ви до мінімуму негативний вплив на землю, воду, повітря й біологічні форми 
життя? 

Чи поводитеся ви відповідно до законодавства й інструкцій виробника з будь-якими 
відходами, що утворюються від вашої діяльності або від виробів чи активів клієнтів у 
вашому розпорядженні, у тому числі з небезпечними відходами?

4. Неприпустимість корупції та хабарництва

Чи зобов’язуєтеся ви за будь-яких обставин, прямо або опосередковано, ніколи не 
платити, не давати, не пропонувати й не схвалювати давання хабара державним 
чиновникам або приватним особам? 
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Чи зобов’язуєтеся ви за будь-яких обставин, прямо або опосередковано, ніколи не 
брати, не вимагати й не приймати хабарі від будь-якої сторони?

Чи згодні ви утримуватися від будь-яких дій, які могли б навіть створити видимість 
хабарництва, корупції або інших недоречних дій?

Чи підтримуєте ви належні процеси запобігання корупції та хабарництва у вашій 
діяльності?

Чи повідомите ви негайно компанію UPM, якщо серед її співробітників будуть 
спостерігатися будь-які прояви корупції або хабарництва?

5. Прозорість комерційної діяльності

Чи є ви юридичною особою, створеною належним чином і законно існуючою відповідно 
до чинного законодавства?

Чи є у вас права вести комерційну діяльність, укладати угоду з компанією UPM і 
виконувати свої зобов’язання відповідно до неї?

Чи маєте ви чинне страхування відповідальності й відповідний договір страхування від 
надійної страхової компанії за зобов’язаннями, які можуть вплинути на UPM?

Чи обізнані ви про ризики, які на вас поширюються?

Чи маєте ви належні процеси послаблення можливого впливу ризику?

Чи повідомите ви негайно компанію UPM, якщо виявиться, що деякі ризики можуть 
вплинути на її комерційну діяльність?

Чи дотримуєтеся ви чинного податкового законодавства?

Чи сплачуєте ви всі податки й інші офіційні платежі, встановлені владою?

Чи дотримуєтеся ви всіх законів про боротьбу з відмиванням грошей та умов торгових 
санкцій?

6. Дотримання законів про конкуренцію

Чи дотримуєтеся ви всіх законів про конкуренцію?

Чи зобов’язуєтеся ви не укладати й не приймати участі в монопольних угодах, торгових 
практиках або зустрічах із клієнтами, дистриб’юторами, постачальниками або іншими 
діловими партнерами?

Чи зобов’язуєтеся ви не брати участі в будь-яких інших практиках, що заважають вільній 
конкуренції?

7. Захист активів та інформації

Чи будете ви поводитися з активами компанії UPM з обережністю?

Чи будете ви захищати конфіденційну інформацію компанії UPM від несанкціонованого 
використання або розкриття?

Чи зобов’язуєтеся ви не публікувати оголошення, прес-релізи або займатися іншими 
методами розкриття інформації щодо компанії UPM без її схвалення?

Чи поважаєте ви права третіх сторін на інтелектуальну власність?

Чи зобов’язуєтеся ви уникати будь-яких конфліктів інтересів із компанією UPM і 
повідомляти їй негайно, якщо подібні випадки виникнуть?

8. Відповідальність за джерела

Чи знаєте ви своїх ділових партнерів й обираєте їх достатньо ретельно, щоб виявити 
ризики залучення до незаконної підприємницької діяльності або порушення будь-яких 
вимог Зведених правил UPM для постачальників і третіх сторін та послабити можливий 
вплив таких ризиків?



Чи ведете ви повний і точний облік всіх комерційних операцій?

Чи будете ви просувати вимоги, описані у Зведених правилах UPM для постачальників і 
третіх сторін, серед додаткових етапів у вашому ланцюгу поставок?

9. Взаємодія із зацікавленими сторонами й суспільством

Чи спілкуєтеся ви відкрито й прозоро із зацікавленими сторонами, сприяючи розвитку 
діалогу з ними?

Чи робите ви позитивний внесок у добробут і розвиток місцевих громад, коли це 
можливо?

Чи забезпечуєте ви виконання антикорупційних законів і здійснення співпраці відповідно 
до принципів Зведених правил UPM для постачальників і третіх сторін у тих випадках, 
коли діяльність ведеться з місцевими органами влади?

10. Відповідність – загальна справа

Чи дозволите ви компанії UPM здійснювати перевірки відповідності Зведених правил UPM 
для постачальників і третіх сторін шляхом перевірок на місцях, що будуть проводитися 
внутрішніми або зовнішніми засобами?

Чи будете ви своєчасно брати участь в опитуваннях компанії UPM?

Чи розумієте ви, що порушення законів або Зведених правил UPM для постачальників 
і третіх сторін або неспроможність вжити заходів щодо їх виправлення вважається 
компанією UPM порушенням договору й може надати їй право припинити ділові 
відносини з вами?

Чи надаєте ви працівникам засоби анонімного повідомлення про недобросовісні вчинки, 
запропонування поліпшень або надання загальних зауважень і коментарів?

Чи будете ви негайно повідомляти компанії UPM про будь-які випадки ймовірних або 
помічених порушень Зведених правил UPM для постачальників і третіх сторін?
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