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Вступне слово 

 

АСОЦІАЦІЯ ТРАНСПОРТНИХ ЕКСПЕДИТОРСЬКИХ І 

ЛОГІСТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ 

«УКРЗОВНІШТРАНС» є підписантом Глобального договору 

ООН, і сприяє принципам сталого розвитку - розвиток 

суспільства, яке задовольняє потреби нинішнього покоління, 

не завдаючи шкоди майбутнім поколінням для задоволення 

власних потреб. Сталий розвиток сприяє економічному зростанню одночасно 

із забезпеченням соціальної рівності, інклюзивності населення і екологічної 

безпеки. Сталий розвиток пропонує бачення прогресу, яке об'єднує негайні і 

довгострокові цілі, локальні і глобальні заходи і згідно із якими соціальні, 

економічні та екологічні проблеми є невід'ємним і взаємозалежними 

складовими людського прогресу, який є основою для ділового співтовариства 

і прагнуть гармонізувати свою діяльність з 10-ю всесвітньо визнаними 

принципами. В рамках участі в Глобальному договорі ООН ми підтримуємо: 

Принцип 1: Ділові кола повинні підтримувати та поважати захист 

проголошених на міжнародному рівні прав людини; 

Принцип 2: Ділові кола не повинні бути причетні до порушень прав людини. 

Принцип 3: Ділові кола повинні підтримувати свободу об'єднання та реальне 

визнання права на укладення колективних договорів; 

Принцип 4: Ділові кола повинні виступати за ліквідацію всіх форм 

примусової та обов'язкової праці; 

Принцип 5: Ділові кола повинні виступати за повне викорінення дитячої 

праці; 

Принцип 6: Ділові кола повинні виступати за ліквідацію дискримінації у 

сфері праці та зайнятості. 

Принцип 7: Ділові кола повинні підтримувати підхід до екологічних питань, 

заснований на принципі обережності; 

Принцип 8: Ділові кола повинні вживати ініціативи, спрямовані на 

підвищення відповідальності за стан навколишнього середовища; 

Принцип 9: Ділові кола повинні сприяти розвитку та поширенню екологічно 

безпечних технологій. 
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Принцип 10: Ділові кола повинні протистояти всім формам корупції, 

включаючи здирництво і хабарництво. 

АСОЦІАЦІЯ «УКРЗОВНІШТРАНС» підготувала звіт про сталий розвиток за 

2017-2018 р.р. 

Генеральний директор С.В.Найденко 
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ДОСЯГНУТИЙ ПРОГРЕС У 

ПРАКТИЧНІЙ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕСЯТИ ПРИНЦИПІВ 

ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРУ ООН в 

АСОЦІАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ ЕКСПЕДИТОРСЬКИХ І ЛОГІСТИЧНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ «УКРЗОВНІШТРАНС» 

Принципи в області прав людини 

Принцип 1: Ділові кола повинні 

підтримувати та поважати захист 

проголошених на міжнародному рівні прав 

людини; 

Принцип 2: Ділові кола не повинні бути 

причетні до порушень прав людини. 

Оцінка, політика і цілі 

Керівництво і співробітники АСОЦІАЦІЇ 

ТРАНСПОРТНИХ ЕКСПЕДИТОРСЬКИХ І ЛОГІСТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

В УКРАЇНІ «УКРЗОВНІШТРАНС» в своїй діяльності підтримують, 

дотримуються і поважають права людини. 

АСОЦІАЦІЯ ТРАНСПОРТНИХ ЕКСПЕДИТОРСЬКИХ І ЛОГІСТИЧНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ «УКРЗОВНІШТРАНС», будучи соціально 

відповідальною організацією, веде свою діяльність, керуючись наступними 

документами: 

• Конституція України; 

• Трудовий Кодекс України; 

• Міжнародні принципи в галузі прав людини, проголошені Загальною 

декларацією прав людини. 

Крім того, АСОЦІАЦІЯ «УКРЗОВНІШТРАНС» в своїй діяльності керується 

Статутом ООН, Загальною декларацією прав людини, прийнятою 

резолюцією Генеральною Асамблеєю ООН, Європейською конвенцією про 

захист прав людини і основних свобод та іншими міжнародними 

нормативно-правовими актами, спрямованими на дотримання прав людини. 

Реалізація 
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При прийомі на роботу всі працівники проходять інструктаж з охорони праці 

та техніки безпеки для працівників офісу, з локальними нормативними 

актами Асоціації і проходять Вступний інструктаж з охорони праці. 

Компанія також дотримується всіх законів про права людини, внесених до 

другого розділу Конституції України «Права, свободи та обов'язки 

громадянина». 

Вимірювання результатів 

• З початку діяльності АСОЦІАЦІЇ не було виявлено жодного 

порушення, пов'язаного з дискримінацією співробітників і/або 

порушенням в області прав людини. 

• Співробітники АСОЦІАЦІЇ мають всі права, закріплені міжнародним і 

українським законодавством. 
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Принципи в області трудових відносин 

Принцип 3: Ділові кола повинні підтримувати свободу об'єднання та 

реальне визнання права на укладення колективних договорів; 

Принцип 4: Ділові кола повинні виступати за ліквідацію всіх форм 

примусової та обов'язкової праці; 

Принцип 5: Ділові кола повинні виступати за повне викорінення дитячої 

праці; 

Принцип 6: Ділові кола повинні виступати за ліквідацію дискримінації у 

сфері праці та зайнятості. 

 

Оцінка, політика і цілі 

АСОЦІАЦІЯ ТРАНСПОРТНИХ ЕКСПЕДИТОРСЬКИХ І ЛОГІСТИЧНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ «УКРЗОВНІШТРАНС» підтримує свободу 

об'єднання і визнає за своїми співробітниками право на укладення 

колективного договору. АСОЦІАЦІЯ «УКРЗОВНІШТРАНС» гарантує 

відсутність дискримінації за будь-яких ознак (національність, статева ознака 

і т.д.), не використовує дитячу працю, а також всі форми примусової та 

обов'язкової праці. 

Людський капітал є найважливішим стратегічним ресурсом Компанії, 

оскільки від кваліфікації та згуртованості трудового колективу в великій мірі 

залежить ефективність діяльності. З метою залучення та утримання 

перспективних співробітників, а також створення умов для розкриття їх 

професійного та особистісного потенціалу в АСОЦІАЦІЇ  реалізується 

кадрова політика, пріоритетами якої є забезпечення соціального захисту 
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персоналу, формування умов для самореалізації, навчання і розвитку 

співробітників. Кадрова політика базується на суворому дотриманні вимог 

Трудового кодексу України, який відповідає основним положенням 

Міжнародної організації праці. 

 

У АСОЦІАЦІЇ відсутні всі форми дискримінації в сфері праці. Компанія 

надає рівні права і можливості всім співробітникам, створює сприятливі 

умови для професійного розвитку персоналу. 

Реалізація 

АСОЦІАЦІЯ «УКРЗОВНІШТРАНС» забезпечує безпечні умови праці для 

співробітників. У Компанії затверджені положення, що регламентують 

організацію роботи з охорони праці. Для співробітників розроблені інструкції 

з охорони праці. 

АСОЦІАЦІЯ «УКРЗОВНІШТРАНС» строго дотримується всіх вимог 

чинного трудового законодавства. 

АСОЦІАЦІЯ  взяла участь у засіданні штаб-

квартири FIATA з 31.03.2017 по 02.04.2017, на 

якому в тому числі обговорювалося питання 

пріоритетності освіти і підготовки кадрів. Також, 

АСОЦІАЦІЯ взяла участь у всесвітньому 

конгресі FIATA в період з 04.10.2017 по 

08.10.2017. Особливу увагу учасників засідання було приділено ролі жінок у 



7 
 

сфері логістики і впливу цієї тенденції на позитивні результати індустрії в 

майбутньому. Формат засідання в рамках FIATA 2017 надав відмінні 

можливості для обміну, обговорення та створення мереж для регіональних і 

міжнародних учасників, які починають свою кар'єру в галузі логістики. 

 

АСОЦІАЦІЯ «УКРЗОВНІШТРАНС» 20 квітня 2018-го року взяла участь в 

презентації «Рекомендації щодо посилення ролі 

бізнесу в реалізації Цілей Сталого Розвитку в 

Україні». Тим самим, Компанія підтримала Цілі 

Сталого Розвитку та реалізацію їх на території 

України, зокрема Компанія підтримує Мету №5 

«Гендерна рівність» і Мету №10 «Зменшення 

нерівності» і просуває ці цілі як в ділових колах, так і в громадських. 

Вимірювання результатів 

• В АСОЦІАЦІЇ «УКРЗОВНІШТРАНС» не були виявлені випадки 

порушення принципів трудових відносин. 

• За звітний період  не відбувалося подій (розслідування, судові справи, 

постанови суду, штрафи та ін.), пов'язаних з трудовими відносинами. 

• У АСОЦІАЦІЇ відсутні будь-які форми примусової праці. 

• У АСОЦІАЦІЇ не застосовувалася і не застосовується дитяча праця. 

• В АСОЦІАЦІЇ «УКРЗОВНІШТРАНС» відсутня дискримінація за 

національною, гендерної та будь-якими іншими ознаками. 
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Принципи в області охорони навколишнього середовища 

Принцип 7: Ділові кола повинні підтримувати підхід до екологічних 

питань, заснований на принципі обережності; 

Принцип 8: Ділові кола повинні вживати ініціативи, спрямовані на 

підвищення відповідальності за стан навколишнього середовища; 

Принцип 9: Ділові кола повинні сприяти розвитку та поширенню 

екологічно безпечних технологій. 

 

 

Оцінка, політика і цілі 

Діяльність АСОЦІАЦІЇ «ТРАНСПОРТНІ, ЕКСПЕДИТОРСЬКІ І 

ЛОГІСТИЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ «УКРЗОВНІШТРАНС» не носить 

виробничий характер, тому вплив на навколишнє середовище мінімальний. 

Компанія усвідомлює необхідність постійного вдосконалення процесів і 

супутніх технологій, які дозволять зменшити згубний вплив на екологічні 

системи. 

Реалізація 

Основна маса відходів, що утворюються в результаті діяльності організації, 

малотоксична і відноситься до нижчих класів небезпеки. Відходи на 

договірній основі передаються на утилізацію спеціалізованій організації. 

Також АСОЦІАЦІЯ організувала щомісячний збір макулатури і батарейок, 

які  здаються на переробку та утилізацію відповідно. Додатково ведеться 

діяльність по мінімізації використовуваних ресурсів, які згубно впливають на 

екологічну ситуацію при неправильній переробці. 
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АСОЦІАЦІЯ підтримує Цілі Сталого Розвитку, зокрема Мету №12 

«Відповідальне споживання і виробництво». 

АСОЦІАЦІЯ у 2018-го  року взяла участь у XVI 

Міжнародній виставці-конференції «Інтер-

ТРАНСПОРТ». Де відбулося обговорення проблеми 

впливу на навколишнє середовище і об'єднання заради 

впровадження цілей сталого розвитку бізнес-стратегій 

компаній і стратегій розвитку міст. 

 

АСОЦІАЦІЯ «УКРЗОВНІШТРАНС» 13 листопада 2018-го року взяла участь 

у другому засіданні Підкомітету 

Україна-ЄС, на якому проводилися 

дискусійні сесії з проблем 

навколишнього середовища і клімату, 

сталого управління лісовим 

господарством, співробітництва з питань 

управління ресурсами рибальства 

Чорного моря і відновлюваної 

енергетики. 

Вимірювання результатів 

• В АСОЦІАЦІЇ  використовується енергозберігаюче обладнання, в тому 

числі замінені лампи розжарювання на сучасні енергозберігаючі лампи. 

• В АСОЦІАЦІЇ «УКРЗОВНІШТРАНС здійснюється щодобовий 

контроль електроспоживання. 

• Регулярно проводиться планово-профілактичний ремонт обладнання. 

• Виконується регулярний контроль над виконанням правил 

користування електрообладнанням. 
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Принципи в області протидії корупції 

Принцип 10: Ділові кола повинні протистояти всім формам корупції, 

включаючи здирництво і хабарництво. 

Оцінка, політика і цілі 

АСОЦІАЦІЯ «ТРАНСПОРТНІ, ЕКСПЕДИТОРСЬКІ І ЛОГІСТИЧНІ 

ОРГАНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ «УКРЗОВНІШТРАНС» протистоїть корупції у 

всіх її проявах. 

Одна з цілей АСОЦІАЦІЇ - подолання корупції в Україні, саме тому 

АСОЦІАЦІЯ «ТРАНСПОРТНІ, ЕКСПЕДИТОРСЬКІ І ЛОГІСТИЧНІ 

ОРГАНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ «УКРЗОВНІШТРАНС» всіляко підтримує 

проекти, які допомагають викорінити корупцію з ділових кіл. 

Реалізація 

18 квітня 2018-го року АСОЦІАЦІЯ 

«УКРЗОВНІШТРАНС» брала участь в діалозі на 

зустрічі з консультантом ПАКТ з питань 

подолання корупції. Метою зустрічі було 

ознайомлення українських компаній з 

планованою стратегією щодо підтримки 

структур, які займаються питаннями боротьби з 

корупцією. На зустрічі було піднято питання на рахунок того, що всі 

компанії повинні протистояти корупції у всіх її формах, включаючи 

здирництво і хабарництво. Компанія була запрошена до діалогу, так як 

готова брати активну участь у підтримці та моніторингу в сфері протидії 

корупції в Україні. 

 

АСОЦІАЦІЯ взяла участь у засіданні Громадської ради при Державній 

фіскальної службі України від 15 червня 2018-го 

року, на якому виносилося питання про актуальні 

способи протидії корупції в органах Державної 

фіскальної служби України. 

 

 

АСОЦІАЦІЯ «УКРЗОВНІШТРАНС» виступила партнером компанії АТ 

«ПЛАСКЕ», яка стала переможцем на конкурсі «Partnership for Sustainability 
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Award 2018» в категорії Мир з проектом «Практичний досвід у протидії 

корупції в Україні» від АТ «ПЛАСКЕ». Реалізація проекту передбачає 

створення в портах Одеської області єдиної інформаційної системи 

портового співтовариства, яка дозволяє за допомогою технічних і 

програмних засобів 

накопичувати, перевіряти, 

обробляти, зберігати, 

обмінюватися і передавати в 

електронній формі інформацію 

та документи для 

прикордонного, митного та інших видів контролю та оформлення осіб, 

транспортних засобів і товарів, у тому числі вантажів і багажу. 

Вимірювання результатів 

• У АСОЦІАЦІЇ не було виявлено жодного випадку прояву корупції. 

• Підтримка АСОЦІАЦІЄЮ «УКРЗОВНІШТРАНС» проектів щодо 

скасування корупції на території України. 

• Обговорення АСОЦІАЦІЄЮ «УКРЗОВНІШТРАНС» в Громадських 

радах проблеми корупції та її повної ліквідації. 


