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GXO — це організація, яка керується цінностями та 
надає можливості, що змінюють правила гри. Ми 
зосереджені на досягненні результатів, але ми так 
само зосереджені на тому, у який спосіб ми досягаємо 
цих результатів, і прагнемо робити це безпечно, 
етично, відповідально та з дотриманням принципів 
різноманітності, інклюзивності й екологічної стійкості. 
Ми зобов’язані вимагати від вас — Ділового партнера 
GXO — дотримання тих самих стандартів, які викладено 
в цьому Кодексі, і очікуємо, що ви поділятимете наші 
корпоративні цінності та запроваджуватимете необхідні 
механізми комплаєнсу та гарантії.

Разом ми можемо змінити гру на краще.

Малкольм Вілсон (Malcolm Wilson) 
Головний виконавчий директор 
GXO Logistics Inc.
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У контексті цього Кодексу поведінки 
наведені нижче слова мають такі значення:

«Кодекс ділової етики»
означає Кодекс ділової етики GXO, 
який можна переглянути за адресою 
https://ethics.gxo.com/

«GXO»
означає будь-яку пряму чи непряму 
дочірню компанію GXO Logistics, Inc.

«Діловий партнер»
означає будь-якого постачальника, 
продавця, провайдера, консультанта або 
субпідрядника GXO.

GXO є світовим лідером, який 
надає послуги з ланцюга поставок 
найуспішнішим компаніям світу. Під 
час нашої діяльності ми взаємодіємо 
з багатьма зацікавленими сторонами, 
включно з колегами, клієнтами, 
постачальниками, спільнотами й 
інвесторами. Ми знаємо, що як наш, 
так і їхній успіх залежить від чесної, 
законної та етичної ділової поведінки, 
міцної структури управління, безпечних 
й інклюзивних робочих місць, а 
також соціальної та екологічної 
відповідальності.

GXO прагне створювати робоче 
середовище, де безпека має 
першочергове значення, а повага та 
різноманітність цінуються. Наші екологічні 
цілі полягають у постійному зниженні 
споживання енергії та відповідних викидів 
парникових газів, а також у підвищенні 
ефективності використання ресурсів. 
Ми не терпимо корупції, шахрайства чи 
хабарництва та забезпечуємо дотримання 
цього принципу за допомогою політик і 
обов’язкового навчання в масштабах усієї 
компанії.
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Вступ
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Наші основні цінності керують нами в усій 
нашій діяльності: 

Забезпечувати безпеку 
Бути інклюзивними 
Здійснювати вплив 
Змінювати правила гри 
Досягати результатів

GXO очікує від своїх Ділових партнерів 
дотримання всіх відповідних законів, 
постанов, кодексів і нормативних вимог. 
Ми очікуємо, що Ділові партнери будуть 
вести бізнес стабільно та відповідально, 
особливо щодо законів, які стосуються 
прав людини, охорони здоров’я та безпеки, 
довкілля, боротьби з хабарництвом, 
антимонопольного законодавства та 
міжнародних торговельних санкцій і правил.  
Ділові партнери повинні співпрацювати 
з GXO в усіх питаннях, пов’язаних із 
корпоративною відповідальністю, і поважати 
наші основні цінності.

Без шкоди для законних або статутних 
прав GXO, діяльність Ділових партнерів 
повинна здійснюватися з таким ступенем 
майстерності, старанності, розсудливості, 
обізнаності та прогнозування, який 
обґрунтовано та зазвичай очікується 
від кваліфікованого та досвідченого 
постачальника, що займається таким самим 
типом підприємницької діяльності та за тих 
самих або схожих обставин і умов.

Наша вимога до наших 
Ділових партнерів

Усі наші Ділові партнери зобов’язані 
дотримуватися цього Кодексу поведінки 
(«Кодекс ділових партнерів») і вести свій 
бізнес відповідно до його принципів, а також 
принципів, викладених у нашому Кодексі 
ділової етики, який можна знайти за адресою 
https://ethics.GXO.com.

Ми очікуємо, що наші Ділові партнери 
передадуть принципи, викладені в цьому 
Кодексі ділових партнерів, своїм власним 
постачальникам і субпідрядникам та 
забезпечать максимальне дотримання ними 
стандартів і принципів, що містяться в цьому 
Кодексі поведінки.

Будь-які запитання можна надсилати команді з 
питань етики GXO за адресою Ethics@gxo.com.
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Ми прагнемо підтримувати довіру клієнтів та 
інших осіб на ринках, діючи добросовісно, чесно 
конкуруючи та захищаючи конфіденційну інформацію. 
Ділові партнери повинні дотримуватися належних 
методів етичної роботи, викладених у Кодексі ділової 
етики GXO.

Зокрема, Ділові партнери беруть на себе описані 
нижче зобов’язання:

Корупція

GXO не терпить хабарництва чи корупції в будь-якій 
формі, прямій або опосередкованій, незалежно 
від того, чи веде бізнес із державним органом, 
комерційним підприємством або фізичною особою. 
Відповідно, Діловий партнер повинен нетерпимо 
ставитися хабарництва чи корупції в будь-якій 
формі, прямій або опосередкованій, незалежно 
від того, чи веде бізнес з державним органом, 
комерційним підприємством або фізичною 
особою, його посадовими особами, працівниками, 
субпідрядниками або агентами.

Діловим партнерам заборонено дозволяти, 
пропонувати платити або приймати хабарі, відкати 
або грошові подарунки у зв’язку з будь-яким бізнесом 
чи операціями, які вони здійснюють від імені GXO 
або клієнтів GXO; це також стосується пропозиції або 
здійснення платежів третім особам у ситуаціях, коли 
є підстави вважати, що навіть частина платежу буде 
запропонована комусь іншому з неналежною метою.

Ця вимога також застосовується в країнах, де 
хабарництво, виплати за спрощення процедур і 
відкати є законними або вважаються звичайною 
діловою практикою.
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Ділова етика
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Подарунки та розваги

Діловим партнерам заборонено пропонувати, дарувати або приймати подарунки, включно з 
розвагами (наприклад, оплачувати ділові обіди, квитки на заходи чи на змагання з гольфу), які можуть 
створити неналежний вплив на ділові відносини чи рішення. Також очікується, що Ділові партнери 
дотримуються річного ліміту подарунків GXO у розмірі 100 доларів США.

Діловим партнерам заборонено дарувати подарунки державному чиновнику або брати з ним участь 
у розвагах; це стосується державних структур, таких як державний авіаперевізник, вантажовідправник 
або постачальник комунальних послуг. Подарунки та розваги державним чиновникам та організаціям 
заборонені.

Конфлікти інтересів

GXO ухвалює всі рішення, пов’язані з постачальником, включно з рішеннями про закупівлю, 
ґрунтуючись виключно на здатності Ділового партнера задовольнити бізнес-потреби GXO. Конфлікт 
інтересів виникає, коли особисті інтереси або інтереси друзів чи членів родини заважають здатності 
ухвалювати неупереджені ділові рішення.

Діловий партнер повинен повідомити Групу з питань етики GXO Ethics@gxo.com про будь-яку 
запропоновану транзакцію за участі GXO та будь-яких співробітників Ділового партнера в усьому світі 
чи членів сім’ї співробітників Ділового партнера в усьому світі або будь-якого бізнесу, що належить 
працівнику або сім’ї співробітників Ділового партнера у всьому світі. Перш ніж розпочати будь-яку таку 
транзакцію, Група з питань етики GXO проведе належну перевірку та надасть письмове схвалення такої 
транзакції.
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Міжнародна торгівля

Ділові партнери повинні не дозволяти експорт 
або імпорт товарів, послуг чи даних без 
відповідного дозволу.

Здійснюючи перевезення за урядовим 
дозволом, Діловий партнер повинен 
дотримуватись усіх положень і умов дозволу та 
не може перенаправляти вантажі до місця або 
особи, не включеної в дозвіл. Щоби Діловий 
партнер міг виконувати вимоги державної 
звітності щодо міжнародної торгівлі, Діловий 
партнер має належним чином документувати 
всі експортні та імпортні операції. 
Браконьєрство, торгівля дикими тваринами 
та піратство з боку Ділового партнера та його 
співробітників, субпідрядників або агентів 
заборонені, а також їм забороняється проїзд 
незаконними дорогами.

Діловий партнер дотримуватиметься законів 
і правил США, Європейського Союзу та 
Організації Об’єднаних Націй щодо контролю 
за імпортом і експортом, а також торговельних 
санкцій.

Діловий партнер не повинен вести справи з 
будь-якою країною або для будь-якої країни, 
на яку накладено ембарго чи санкції, або для 
будь-якої сторони, яка підлягає відстороненню 
чи економічним санкціям, якщо тільки Діловий 
партнер не отримав відповідний дозвіл від 
уряду та попереднє письмове схвалення від 
Групи з етики GXO за адресою Ethics@gxo.com. 

Крім того, Діловому партнеру заборонено 
брати участь у будь-яких бойкотах, не 
дозволених законодавством США, таких 
як обмежувальні положення контракту, 
спрямовані на обмеження торгівлі з Ізраїлем.
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Конкуренція

Діловий партнер повинен дотримуватися законодавства про 
конкуренцію та антимонопольного законодавства. Діловий 
партнер не повинен укладати будь-які угоди чи домовленості, 
спрямовані на обмеження конкуренції чи отримання 
неправомірної переваги: фіксація цін, розподіл ринків, обмеження 
або контроль виробництва чи потужностей, обмін інформацією 
щодо цін GXO або участь у угодах про змови заборонені.

Обробка інформації

Діловому партнеру заборонено висловлювати неправдиві 
або оманливі заяви щодо послуг GXO; Діловому партнеру 
заборонено свідомо спотворювати факти, щоб здобути 
конкурентну перевагу, або з будь-якою іншою метою.

Діловому партнеру заборонено здійснювати неналежний збір 
або використання конфіденційної або службової інформації, 
пов’язаної зі співробітниками, клієнтами чи конкурентами GXO 
або будь-якою іншою третьою стороною. Уся така інформація має 
бути зібрана законними способами й належним чином захищена 
від несанкціонованого розголошення або використання. Діловий 
партнер повинен забезпечувати, щоб його інформаційні системи 
були захищені від атак кібербезпеки і хакерських методів та 
щоб доступ надавався лише авторизованому персоналу. У разі 
будь-якого витоку, втрати або неправомірного використання 
інформації GXO Діловий партнер повинен негайно повідомити 
GXO через Групу з питань етики або Групу інформаційної безпеки 
GXO за адресою information.security@gxo.com.

Якщо Діловому партнеру стала відома конфіденційна або 
персональна інформація про конкурента або іншу третю 
сторону через попереднього роботодавця або інше непублічне 
джерело, йому заборонено використовувати цю інформацію 
у зв’язку з бізнесом GXO або розголошувати її будь-якому 
представнику GXO. Інформацію заборонено приносити на 
територію GXO, включно з електронними системами, що 
використовуються GXO, або використовувати її будь-яким 
чином під час виконання Діловим партнером його службових 
обов’язків або іншої діяльності компанії.

Ні Діловий партнер, ні його співробітники не мають права 
висловлюватися від імені GXO. Будь-які особисті дописи та 
коментарі в соціальних мережах мають бути опубліковані таким 
чином, щоб було незаперечно заявлено, що вони відображають 
особисті погляди та думки.

Діловий партнер повинен забезпечувати обробку персональних 
даних його власних співробітників і співробітників або клієнтів 
GXO відповідно до всіх чинних законів про захист даних.
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Оподаткування, відмивання грошей і тероризм

Діловий партнер повинен вжити всіх необхідних заходів для запобігання відмиванню грошей у межах 
своїх ділових операцій. Діловому партнеру заборонено брати участь у схемі відмивання грошей.

Діловому партнеру заборонено фінансувати тероризм і мати справу з компаніями, пов’язаними з 
тероризмом або фінансуванням терористичної діяльності. 

Діловий партнер повинен дотримуватися всіх чинних податкових законів. По відношенню до своїх 
працівників він не повинен використовувати будь-які види компаній з виплати заробітної плати або 
внутрішні системи, які застосовують або використовують практики (зокрема, неофіційну роботу), 
які становлять або можуть розглядатися як уникнення від сплати податків, незалежно від будь-якої 
передбачуваної законності.

План безперервності бізнесу

Діловий партнер повинен бути готовий і розробити чіткі плани для усунення будь-яких порушень у 
функціонуванні його бізнесу, таких як стихійні лиха, терористичні атаки, кіберзлочини або спалахи 
захворювань.
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GXO прагне вести бізнес із повагою до прав та гідності усіх людей. Ми не терпимо будь-яку поведінку, 
яка сприяє чи заохочує торгівлю людьми, дитячу працю, примусову чи обов’язкову працю або будь-які 
інші порушення прав людини.

GXO дотримується нашої цінності «Бути інклюзивними» та прагне працювати з діловими партнерами, 
які поділяють таку ж відданість.

Зокрема, Ділові партнери беруть на себе описані нижче зобов’язання:

03

Права людини та основні 
права

Відсутність дискримінації

GXO не допускає домагань і дискримінації 
за ознакою будь-якої захищеної категорії чи 
класу. Діловому партнеру заборонено брати 
участь у будь-якій поведінці (вербальній, 
фізичній чи візуальній), що дискримінує, 
ображає, переслідує або принижує його 
працівників, субпідрядників чи агентів, і 
Діловий партнер повинен запровадити в себе 
відповідні політики.

Діловий партнер ухвалює рішення про 
працевлаштування незалежно від раси, 
кольору шкіри, віку, статі, релігії, національності, 
розумових або фізичних вад, стану здоров’я, 
відпустки за сімейними обставинами або 
лікарняної відпустки, сімейного стану, 
сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності 
чи будь-якої іншої підстави, захищеної законом. 
Сюди входять рішення, що стосуються 
найму, працевлаштування, просування по 
службі, звільнення, дисципліни, відпустки, 
компенсації, пільг та навчання. Працівник, 
який зазнав переслідувань або дискримінації, 
повинен мати можливість повідомити про ці 
факти призначеному представнику Ділового 
партнера та/або компанії GXO. Працівники, 
які висловлюють занепокоєння, повинні бути 
захищені від помсти, коли повідомляють про 
такі факти.

Дитяча праця

Усі працівники мають бути належного віку, 
а Діловий партнер повинен дотримуватися 
Конвенції 138 Міжнародної організації праці.

Якщо національні закони чи правила 
дозволяють дітям віком від 13 до 15 років 
виконувати легку роботу, така робота 
дозволяється лише за умови, що неповнолітній 
може завершити обов’язкову шкільну освіту 
або професійну підготовку.

 Кодекс поведінки ділових партнерів GXO В1 ЛИС22  |  11



12  |   Кодекс поведінки ділових партнерів GXO    В1 ЛИС22 Кодекс поведінки ділових партнерів GXO В1 ЛИС22   |  13

Примусова або обов’язкова праця

Діловий партнер повинен проводити належну 
комплексну перевірку кожної особи, яка в нього 
працює (наприклад, перевіряти дані, дозвіл на 
роботу, судимості). Підневільний стан, торгівля 
людьми, рабство, примусова праця ув’язнених і 
затримання мігрантів або працівників без документів 
заборонені на всьому ланцюжку створення 
вартості GXO. Нелегальне працевлаштування 
заборонене. Під час перетину кордону особливу 
увагу слід приділяти всім транспортним засобам, 
що належать GXO, Діловому партнеру або будь-
якій третій стороні, яка подорожує під символікою 
GXO. Водій ніколи не повинен виконувати роль 
контрабандиста — як добровільно, так і несвідомо.

Діловий партнер повинен переконуватися, 
що працівники мають вільно узгоджені та 
задокументовані умови найму, які окреслюють 
їхні юридичні та договірні права, зокрема оплату 
праці, тією мовою, яку вони розуміють. Працівники 
не повинні відчувати на собі загрозу кримінальних 
санкцій чи кримінального переслідування, 
загрозу психологічного та/або фізичного 
насильства, затримання, утримання документів, 
що посвідчують особу, або позбавлення законних 
прав чи привілеїв. Усі працівники повинні мати 
право звільнитися в рамках чинних законів, 
постанов і колективних договорів.

GXO очікує від своїх Ділових партнерів 
проведення належної комплексної перевірки 
своїх постачальників і субпідрядників та 
забезпечення максимально можливого 
дотримання ними цих стандартів.

Права працівників, зокрема щодо робочого 
часу, понаднормової роботи, заробітної плати 
й пільг, повинні бути чітко задокументовані та 
поважатися.

Робочий час

Діловий партнер повинен забезпечувати, щоб 
робочий час був обґрунтованим і відповідав 
чинним законам та нормам.

Діловий партнер повинен ретельно стежити за 
робочими годинами співробітників, особливо 
тих, які працюють на кількох об’єктах GXO, і 
повинен дотримуватися законів щодо годин 
відпочинку водіїв і максимальної тривалості 
робочого часу на тиждень.
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Компенсація

Заробітна плата має принаймні відповідати законодавчим або узгодженим національним мінімальним 
стандартам. Нерівне ставлення до працівників забороняється. Діловий партнер повинен забезпечувати 
рівну оплату за однакову роботу на основі однакових навичок, незалежно від статусу працівника 
(мігрант або тимчасовий працівник).

Діловий партнер повинен поважати права своїх працівників на створення профспілки та/або вступу 
до профспілки чи утримання від членства в ній. Працівників, які є представниками профспілок, 
заборонено залякувати або дискримінувати за цією ознакою.

Якщо Діловий партнер надає житло своїм працівникам, він повинен переконатися, що будь-яке надане 
житло відповідає законним стандартам щодо гігієни та комфорту. Якщо Діловий партнер бере плату за 
житло зі своїх працівників, ціна не повинна перевищувати середньої по країні або бути конфіскаційною.
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GXO прагне підтримувати безпечне робоче середовище. Усі роботи повинні виконуватися відповідно 
до чинних правил техніки безпеки й охорони праці.

Зокрема, Ділові партнери беруть на себе описані нижче зобов’язання:

Діловий партнер повинен дотримуватись усіх правил техніки безпеки й охорони праці, а також 
будь-яких інших обґрунтованих вимог безпеки, які застосовуються на території GXO (або будь-якій 
території клієнтів GXO) або які повідомляються Діловому партнеру у зв’язку з будь-якими послугами чи 
операціями, що здійснюються від імені GXO або її клієнтів.

Діловий партнер повинен забезпечувати, щоб на його території виконувалися всі застосовні правила 
та норми техніки безпеки й охорони праці, а також діяли відповідні політики для забезпечення захисту 
здоров’я та безпеки працівників. Співробітники повинні бути проінформовані та пройти інструктаж із 
питань охорони праці. Щоб уникати дорожньо-транспортних пригод, для водіїв необхідно провести 
спеціальну підготовку. Працівники повинні бути забезпечені відповідним обладнанням, зокрема 
засобами індивідуального захисту (ЗІЗ). Мають бути впроваджені регулярні оцінки ризиків на робочому 
місці, належні засоби контролю небезпеки та запобіжні заходи.

Діловий партнер повинен підтримувати робоче середовище вільним від вживання наркотиків і алкоголю. 
Працівникам Ділового партнера заборонено використовувати, мати при собі, поширювати чи зловживати 
незаконними або рецептурними ліками. Алкоголь і наркотичні речовини (крім тих, які потребує особа в 
медичних цілях) не можна вживати або зберігати на території GXO чи на території клієнтів GXO.

Діловий партнер повинен нетерпимо ставитися до насильства в будь-якій формі та на будь-якому 
робочому місці.

04

Гігієна праці й техніка безпеки
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GXO веде свою діяльність у такий спосіб, який відповідає всім чинним екологічним законам. Наші 
ширші цілі полягають у постійному зміцненні екологічної стійкості нашої діяльності шляхом зменшення 
споживання енергії та пов’язаних викидів парникових газів, а також підвищення ефективності 
використання ресурсів. Ми хочемо працювати з постачальниками, які поділяють наше прагнення 
до сталого розвитку, і надаватимемо пріоритет відбору тих Ділових партнерів, які дотримуються 
екологічних практик, у відповідних випадках.

Зокрема, Ділові партнери беруть на себе описані нижче зобов’язання:

Діловий партнер повинен запроваджувати відповідні політики та процедури для забезпечення 
відповідності застосовним екологічним законам і нормам та для захисту довкілля.

Діловий партнер повинен прагнути виявляти й уникати будь-якої потенційної небезпеки для довкілля 
внаслідок аварії або технічної несправності (наприклад, витоку з паливного баку, системи охолодження 
чи транспортованого товару), яка може призвести до забруднення повітря, води чи ґрунту, шляхом 
запровадження ефективної системи екологічного менеджменту. GXO заохочує Ділових партнерів 
намагатися зменшувати споживання енергії та відповідних викидів парникових газів, а також кількості 
відходів, які вони створюють і відправляють на звалище, шляхом запровадження відповідних заходів і 
систем моніторингу ефективності. 

Якщо зазначено, Діловий партнер повинен відповідати будь-яким особливим вимогам екологічної 
політики та процедур GXO або клієнтів GXO, і GXO очікує, що Діловий партнер вживатиме 
обґрунтованих заходів, щоб допомагати GXO у досягненні її мети щодо зменшення споживання енергії 
та пов’язаних викидів парникових газів і підвищення ефективності використання ресурсів, пов’язаного з 
бізнесом GXO та її клієнтів.

05

Довкілля
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Належна комплексна 
перевірка та повідомлення 
про порушення
Надання інформації

Діловий партнер повинен надавати актуальні 
копії всіх ліцензій на здійснення операцій 
та інших необхідних документів, щоб GXO 
могла щороку оновлювати свою базу даних. 
У разі недостатньої або застарілої доступної 
інформації про Ділового партнера GXO 
залишає за собою право видалити Ділового 
партнера зі своєї бази даних постачальників 
і припинити співпрацю з таким Діловим 
партнером.

Повідомлення про порушення

Діловий партнер повинен вести повні та точні 
записи та документацію, щоб мати змогу 
продемонструвати свою відповідність усім 
застосовним законам, Кодексу ділової етики 
GXO та цьому Кодексу поведінки, а також 
дозволяти проведення перевірок компанії GXO 
або призначеному нею аудитору.

Згідно з вимогами чинного законодавства, 
Діловий партнер повинен запровадити 
процедуру, щоб надати своїм співробітникам 
можливість анонімно повідомляти про 
поведінку, яка порушує цей Кодекс поведінки, і 
повинен розслідувати будь-які повідомлення та 
застосувати будь-які необхідні санкції. Помста 
інформаторам неприпустима.

Дотримання законодавства

GXO зберігає за собою право перевіряти 
середовище контролю Ділового партнера 
за умови завчасного повідомлення. Однак 
будь-який аудит чи перевірка жодним чином 
не звільнить Ділового партнера від його 
юридичних зобов’язань. Діловий партнер 
повинен надати GXO обґрунтовані права 
доступу для проведення перевірок і аудитів.

Діловий партнер повинен без зайвої затримки 
повідомити GXO, якщо йому стане відомо 
про порушення цього Кодексу поведінки 
або Кодексу ділової етики GXO чи будь-яких 
застосовних законів, згаданих у Кодексах. 
Очікується, що Діловий партнер розпочне 
коригувальні дії та вживе відповідних заходів, 
щоб запобігти будь-якому повторенню 
порушення в майбутньому. У разі серйозних 
або повторних порушень GXO залишає 
за собою право розглядати це як суттєве 
порушення контракту та, отже, розірвати 
контракт. Діловий партнер повинен знати, що 
деякі порушення також можуть призводити до 
цивільного або кримінального покарання.

Якщо будь-який суд або інший компетентний 
орган визнає будь-яке положення цього 
Кодексу поведінки недійсним або таким, що 
повністю або частково не має позовної сили, 
це не вплине на дійсність інших положень 
цього Кодексу поведінки, решти пунктів цього 
положення та Кодексу ділової етики GXO.

Повідомлення про порушення можна 
надсилати GXO відповідно до процедури, 
викладеної в Кодексі ділової етики GXO, 
до Відділу комплаєнсу (Ethics@gxo.com) 
або на гарячу лінію для повідомлень про 
порушення www.GXO.ethicspoint.com.
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Декларація 
постачальника
Ми, Діловий партнер, прочитали вищезазначений Кодекс поведінки та погоджуємося з ним.

 Підписав(-ла):    
_______________________________________________________________________________

 Дата:    
_______________________________________________________________________________________

 Ім’я друкованими літерами:    
_________________________________________________________________

 Посада в компанії:    
__________________________________________________________________________

 Назва компанії:    
_____________________________________________________________________________

  Будь ласка, надрукуйте Кодекс поведінки та поверніть його до GXO з поставленими 
підписом і датою.


