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1. ВСТУП 

1.1. Компанія ПРАТ "АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА" дотримується політики абсолютної 
нетерпимості до проявів хабарництва та корупції в будь-якій формі. Неправомірні 
способи заохочення державних посадових осіб, клієнтів, постачальників та інших 
ділових партнерів Компанії суворо заборонені. Така заборона поширює свою дію, 
зокрема, на «платежі сприяння» - ситуації здійснення незаконних платежів 
державним посадовим особам за спрощення формальностей, в тому числі оплата 
за «сприяння» або «прискорення» процесів в обмін на більш швидке або 
гарантоване виконання стандартних, обов'язкових офіційних процедур. 

1.2. Принципи та вимоги цієї Політики поширюються на контрагентів (фізичних і 
юридичних осіб), всіх постачальників товарів і послуг Компанії, третіх осіб, яких 
постачальники залучають до виконання робіт і надання послуг Компанії, 
комерційних партнерів і державних посадових осіб, як в комерційному, так і в 
державному секторі, будь-яких інших ділових партнерів (надалі «Партнери»), з 
якими Компанія вступає в договірні відносини, порядок взаємодії з якими 
закріплений в договорах, що укладаються Компанією з зазначеними особами. 
 

2. ЗАПОБІГАННЯ ХАБАРНИЦТВУ 

2.1. При здійсненні взаємодії з Компанією, Партнер погоджується з положеннями цієї 

Політики і вимагає від своїх працівників дотримання законодавства та підтримки 

найвищих етичних стандартів ділової поведінки поряд з дотриманням принципів 

відкритого та чесного ведення бізнесу, а також підтримки прагнення до високої 

ділової репутації. Партнер гарантує, що будь-який його представник або інша 

особа, на яку поширюється дія цієї Політики, ні за яких умов не будуть 

пропонувати, обіцяти, виплачувати, передавати, отримувати або санкціонувати 

неналежну або незаконну виплату, з метою отримання вигоди, переваги або 

винагороди, навіть якщо ця відмова спричинить за собою втрату бізнес-можливості 

для Партнера. 

2.2. Всі працівники Партнера, в тому числі керівний персонал, а також особи, що ним 

залучаються при взаємодії з Компанією зобов'язуються: 

2.2.1. Дотримуватися норм антикорупційного законодавства в усіх юрисдикціях, де 

він здійснює свою діяльність. 

2.2.2. Не пропонувати, не обіцяти і не санкціонувати передачу будь-яких платежів, 

спрямованих на незаконне спрощення адміністративних, бюрократичних та 

інших формальностей в будь-якій формі, в тому числі, у формі грошових 

коштів, цінностей, послуг чи іншої вигоди, будь-яким особам і від будь-яких 

осіб або організацій, включаючи комерційні організації, органи влади та 

самоврядування, державних службовців, приватних компаній і їх 

представників, з метою незаконного впливу на одержувача, схиляння 

одержувача до порушення його посадових обов’язків, отримання незаконної 

вигоди для Компанії, Партнера або незаконного винагородження одержувача 

за вчинені дії.  

2.2.3. Не просити, не приймати і не погоджуватися приймати будь-які заохочення, в 

тому числі, у формі грошових коштів, цінностей, послуг чи іншої вигоди від 

працівників Компанії або третіх осіб в обмін на отримання будь-яких 
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неналежних і / або незаконних переваг, вигід для Компанії або будь-яких її 

працівників, в тому числі керівного персоналу або третіх осіб з метою впливу 

на рішення, що приймаються. 

2.2.4. Не платити і не сприяти в отриманні, не пропонувати ніяких заохочень, в тому 

числі, у формі грошових коштів або інших цінностей третім особам, якщо є 

підстави вважати, що ці платежі або цінності частково або повністю можуть 

бути передані державному службовцю або іншій третій особі для отримання 

незаконної переваги для Компанії або безпосередньо Партнера. 

2.2.5. Не здійснювати дії, що сприяють порушенню будь-ким цієї Політики, не 

сприяти її порушенню і не допускати подібне порушення. 

 

3. ВИМОГИ ДО ВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

3.1. Партнери зобов'язуються сприяти точному, достовірному і коректному внесенню 

всіх транзакцій, що здійснюються при взаємодії з Компанією, в бухгалтерську 

звітність та облікові записи Партнера в повному обсязі і з належним рівнем 

деталізації. Партнери зобов'язуються надавати коректні, деталізовані звітні 

документи із зазначенням необхідного рівня постатейного рознесення витрат щодо 

будь-яких коштів, які сплачуються від імені Компанії. 

  

4. ВЗАЄМОДІЯ З ТРЕТІМИ ОСОБАМИ 

4.1. Партнери зобов'язуються здійснювати, належну перевірку доброчесності, що 

ґрунтується на оцінці ризиків, осіб або організацій, роботами і послугами яких вони 

користуються, в разі, якщо дані особи можуть вступати в контакт з державними 

службовцями в зв'язку з їх роботою або послугами, що здійснюються в інтересах 

Компанії. Партнери також повинні забезпечити дотримання цими особами 

принципів, викладених в цій Політиці.  

 

5. ПРОЗОРІСТЬ І РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ 

5.1. Всі працівники Партнера, в тому числі керівний персонал, інші посадові особи, а 

також особи, які ним залучаються, зобов'язуються негайно інформувати 

представників Компанії про ситуації скоєння корупційних правопорушень, в тому 

числі випадках схиляння працівників Партнера або Компанії до вчинення 

незаконних дій.  

5.2. Партнери зобов'язуються надавати Компанії інформацію щодо будь-яких 

звинувачень, повідомлень або ситуацій, які стосуються хабарництва чи корупції (в 

тому числі про пропозицію або вимогу здійснення неналежних і / або незаконних 

платежів незалежно від факту їх здійснення), які мають зв'язок з господарськими 

відносинами між Партнером та Компанією. До цієї інформації належать відомості 

про будь-які повістки, виклики до суду, запити державних органів, що проводять 

розслідування, примусові заходи, судові провадження або інші контакти з будь-

якими представниками державних органів з питань хабарництва чи корупції. 

5.3. Партнери зобов'язуються невідкладно передавати Компанії інформацію про те, що 

їх засновники, керівники, партнери, працівники та / або агенти були, є, або можуть 
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стати представниками будь-яких державних органів і установ, політичних партій 

або громадських міжнародних організацій. 

5.4. Компанія має право припинити або обмежити господарські відносини з Партнерами 

в разі виявлення зв’язків останніх з представниками державних органів, про які не 

було відкрито повідомлено, а також у випадках виявлення випадків хабарництва чи 

інших корупційних дій за участю Партнера. Компанія зберігає за собою право 

утримати належні будь-кому платежі або повернути платежі, які були здійснені в 

рамках дій, що порушують норми антикорупційного законодавства. 

5.5. Компанія, в разі необхідності та на свій розсуд, може на періодичній основі 

вимагати від Партнерів повторного підтвердження сертифікації, елемента 

програми з оцінки належної обачності, з метою підтвердження дотримання 

Партнерами антикорупційних законів, положень цієї Політики та інших договірних 

умов при здійсненні різних ініціатив щодо протидії корупції. 

5.6. У разі виникнення будь-яких сумнівів у правомірності тих чи інших дій, а також у 

разі виникненні будь-яких запитань, слід негайно скористатися лінією довіри 

http://talkopenly.ab-inbev.com. Наша лінія довіри працює безкоштовно, цілодобово 

та без вихідних. Лінія довіри дозволяє КОНФІДЕНЦІЙНО та, при бажанні, 

АНОНІМНО повідомити про будь-які підозри, що пов'язані з потенційним або 

скоєним порушенням. Лінія довіри - це конфіденційний канал, робота якого 

забезпечується незалежною компанією GAN Integrity. Вона є доступною у всьому 

світі та дозволяє залишити повідомлення будь-якою мовою за безкоштовним 

телефонним номером для країни, з якої відбувається виклик. Список міжнародних 

номерів можна знайти на веб-сайті. Конфіденційне повідомлення може бути 

направлене і в електронній формі через веб-сайт, даний ресурс дозволяє зберегти 

повну анонімність відправника. 

 

6.  СПРИЯННЯ У ПРОВЕДЕННІ РОЗСЛІДУВАНЬ 

6.1. Партнери зобов'язані повною мірою сприяти Компанії в проведенні будь-яких 

внутрішніх розслідувань або розглядів, здійснюваних за участю представників 

державної влади, в тому числі щодо відповідності діяльності Партнерів 

положенням цієї Політики або щодо будь-яких потенційних випадків хабарництва та 

корупції, які мають відношення до виконання взятих перед Компанією зобов'язань. 

Дане сприяння в проведенні розслідувань здійснюється Партнерами за свій 

власний рахунок, в тому числі, шляхом призначення власного представника, який 

володіє достатнім рівнем експертизи та повноваженнями для відповіді на запити 

Компанії або представників державної влади. 

 

7.  НАВЧАННЯ 

7.1. Партнери беруть на себе зобов'язання належним чином організувати відповідне 

навчання для своїх посадових осіб, директорів, працівників і ділових партнерів, а 

також здійснювати моніторинг їх діяльності в обсязі, достатньому для забезпечення 

дотримання положень цієї Політики в рамках виконання взятих щодо Компанії 

зобов'язань в частині укладених договірних умов і періоду їх дії. У разі необхідності, 

Компанія може надати Партнерам сприяння в організації такого навчання. 

http://talkopenly.ab-inbev.com/
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Партнери зобов'язуються довести положення даної Політики до відома всіх 

працівників і ділових партнерів, які беруть участь в діяльності, що здійснюється для  

та від імені Компанії. 

 

8.  НАСЛІДКИ ЩОДО ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ 

8.1. У разі отримання Компанією обґрунтованої підозри про порушення Партнерами 

положень цієї Політики, включаючи ситуації, при яких Партнери не дотримуються 

належного рівня прозорості при розкритті інцидентів, що мають відношення до 

випадків хабарництва чи корупції, Компанія має право припинити або обмежити 

ділові відносини з даним Партнером, зокрема, призупинивши здійснення платежів 

або відшкодування будь-яких виплат. 

8.2. Компанія залишає за собою право передавати інформацію про будь-яку незаконну  

діяльність Партнерів уповноваженим правоохоронним органам. 

8.3. На будь-якого працівника Компанії, що порушив положення цієї Політики, може 

бути накладено дисциплінарне стягнення, передбачене законодавством України за 

порушення трудової дисципліни.  


