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We support and protect human rights wherever we can. As a responsible 
company with operations in nearly 100 countries and territories, we 
believe that strong ethics and good business go hand in hand and we are 
committed to complying with the laws and regulations of the countries and 
jurisdictions in which we operate. 

Ми завжди, коли це можливо, підтримуємо та захищаємо права 
людини. Як відповідальна компанія, яка діє майже в 100 країнах і 
територіях світу, ми вважаємо, що міцна етика та гарний бізнес 
тісно пов'язані одне з одним. Ми зобов'язуємось дотримуватися 
законів та правил, прийнятих у країнах та юрисдикціях, в яких ми 
працюємо. 

  
To demonstrate our commitment in this area we: 
 

Щоб продемонструвати свої прагнення в цій галузі, ми: 

 support the protection of human rights, particularly those of our 
employees, the parties we do business with and the communities 
where we operate 

 підтримуємо захист прав людини, зокрема, права своїх 
працівників, партнерів по бізнесу та спільнот, в яких ми 
працюємо; 

 respect our employees' rights to voluntary freedom of association, 
under the law 

 поважаємо права наших співробітників на вільну участь в 
асоціаціях, якщо це відбувається в межах законодавства; 

 provide a safe and healthy working environment  забезпечуємо безпечне та здорове робоче середовище; 

 do not support forced and compulsory labour or the exploitation of 
children 

 не підтримуємо примусову та обов'язкову працю дітей або 
експлуатацію дітей; 

 support the elimination of employment discrimination and promote 
diversity in the workplace 

 підтримуємо боротьбу з дискримінацією при прийнятті на 
роботу та сприяємо етнічній і соціокультурній різноманітності 
на робочому місці; 

 provide our employees with remuneration and tools for growing their 
careers, and take their wellbeing into consideration 

 забезпечуємо своїх співробітників винагородою та 
інструментарієм для розвитку їх кар'єр, беремо до уваги їх 
добробут; 

 promote fair competition and do not support corruption  сприяємо чесній конкуренції, не підтримуємо корупцію; 

 conduct our business with honesty and integrity in compliance with 
applicable laws 

 ведемо бізнес чесно і принципово у відповідності із 
застосовним законодавством; 

 develop and implement company procedures and processes to 
ensure we comply with this policy. 

 розробляємо та імплементуємо корпоративні процедури та 
процеси, які забезпечили б дотримання нами цих керівних 
принципів. 


