Бізнес-принципи
Ділова етика
«Укрнафта» сповідує принципи чесності, сумлінності і
справедливості в усіх аспектах нашого бізнесу і очікує того
ж від усіх, з ким співпрацює. Пряма чи непряма пропозиція,
надання, вимагання або отримання хабарів у будь-якій формі
є неприйнятним. Стимулюючі платежі третім особам також
вважаються хабарництвом. Співробітники компанії повинні
уникати ситуацій, які можуть призвести до конфлікту особистих
інтересів та інтересів компанії. Співробітники зобов’язані також
повідомляти компанії про потенційні конфлікти інтересів. Всі
бізнес-операції, що проводяться від імені ПАТ «Укрнафта»,
повинні бути чітко і точно відображені в системі звітності
компанії відповідно до встановленого порядку і підлягають
перевірці та оприлюдненню.

Безпека, охорона праці, здоров’я та
захист навколишнього середовища
У питаннях безпеки, охорони праці, здоров’я та захисту
навколишнього середовища «Укрнафта» застосовує системний
підхід, щоб постійно покращувати ефективність діяльності
в цих напрямках та створити умови для роботи без аварій,
травм та інцидентів. Для «Укрнафти» ці питання є критично
важливими. Компанія впроваджує стандарти та ставить цілі для
покращення роботи, вимірює, оцінює прогрес та оприлюднює
результати. Ми постійно шукаємо шляхи зниження впливу,
який спричиняє діяльність компанії, продукти та послуги на
навколишнє середовище.

Виконання вимог законодавства
Ми безумовно дотримуємось положень законодавства України.

Конкуренція
«Укрнафта» підтримує свободу підприємницькоїдіяльності. Ми
прагнемо конкурувати справедливо, етично та в межах чинних
законів про конкуренцію; ми не будемо перешкоджати іншим
вільно конкурувати з нами.

Територіальні громади
«Укрнафта» намагається бути хорошим сусідом, тож постійно
шукає можливості прямо чи опосередковано підвищувати
добробут громад, на території яких працює. Ми ведемо
діяльність, враховуючи ії соціальний вплив, та співпрацюємо
задля збільшення добробуту місцевих Громад та пом’якшення
можливих негативних наслідків. Крім того, «Укрнафта» виявляє
конструктивне зацікавлення питаннями, які важливі для
суспільства та безпосередньо або опосередковано пов’язані 3
нашою діяльністю.

Політична діяльність
З боку «Укрнафти»

З боку працівників

Компанія діє відповідно до принципу соціальної відповідальності
та дотримується законодавства України з метою досягнення
законних комерційних цілей. «Укрнафта» не здійснює виплат
політичним партіям, організаціям або їхнім представникам.
«Укрнафта» не бере участі в партійній діяльності. Проте при
взаємодії з державними органами, «Укрнафта» має право та
обов’язок висловлювати свою позицію з будь-яких питань,
що стосуються компанії, працівників, споживачів, акціонерів
чи територіальних громад відповідно до наших цінностей та
бізнес-принципів.

Якщо особи бажають долучитись до суспільної діяльності, B
тому числі обиратись до державних органів, вони матимуть
таку можливість, коли це не суперечить законодавству.

Економіка
Рентабельність у довгостроковій перспективі є важливою для
досягнення наших бізнес-цілей та розвитку нашого бізнесу.
Це оцінка як ефективності роботи компанії, так і цінності, яку
становлять для споживачів товари та послуги «Укрнафти». Це
також джерело ресурсів для інвестицій компанії в розробку
та видобуток енергоносіїв, які задовольнятимуть поточні та
майбутні потреби клієнтів. Без прибутку і стабільної фінансової
основи компанія не зможе вести свою діяльність. Критерії
прийняття інвестиційних рішень, окрім оцінки ризиків,
враховують вплив на сталий розвиток бізнесу (в економічному,
соціальному та екологічному плані).

Комунікація і співпраця
«Укрнафта» визнає, що постійний діалог та співпраця 3 усіма
зацікавленими сторонами є важливим для роботи компанії. Ми
зобов’язуємось звітувати про нашу діяльність, надаючи всю
необхідну інформацію сторонам, які мають законний інтерес щодо
отримання такої інформації, з належним врахуванням питання
конфіденційності. У наших взаєминах зі співробітниками,
діловими партнерами і територіальними громадами ми прагнемо
слухати та реагувати чесно і відповідально.

