
Лист-підтвердження 

 

Я ___________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові), керівник (повне 

найменування юридичної особи) ___________________________ /фізична особа – підприємець 

(прізвище, ім’я, по батькові) ___________________________ (далі - «Компанія»), який діє на 

підставі ___________________, підтверджую наступне: 

 

Я володію повноваженнями давати такі, що містяться тут, заяви і підтвердження від імені Компанії. 

 

Я підтверджую, що: 

- ознайомився з усіма політиками ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» (далі «Товариство»), які розміщені 

на офіційному веб-сайті Товариства за наступним посиланням;  

- у Компанії є доступ до веб-сайту Товариства (посилання), де викладені всі вказані вище Політики 

і їх оновлення; 

- Компанія не буде перешкоджати Товариству проводити аудити діяльності Компанії, в тому числі 

запрошеними Товариством третіми особами, для оцінки відповідності ділової практики (діяльності) 

Компанії вказаним Політикам; 

- Компанія зобов'язується своєчасно заповнювати запропоновані Товариством анкети для 

самооцінки та інші документи та відповідати на запити Товариства для підтвердження дотримання 

вищевказаних Політик. 

Компанія визнає: 

вимоги цих Політик і дає згоду дотримуватися стандартів, що викладені в них, які є 

необхідними умовами для підписання та виконання кожного договору, додаткової угоди та 

правочину між Компанією та Товариством. 

Компанія погоджується здійснити наступні дії: 

- довести зміст вказаних Політик до відома своїх працівників і забезпечити їх ознайомлення з їх 

вимогами та виконання цих вимог; 

- негайно повідомляти про будь-які можливі порушення вказаних Політик; 

- співпрацювати з Товариством з метою розслідування та вжиття заходів щодо усунення  за свій 

рахунок проблем, які виникають у зв'язку з будь-якими можливими порушеннями Компанією цих 

Політик, в тому числі шляхом надання належного доступу до інформації, що наявна у Компанії; 

- співпрацювати з Товариством в частині реалізації плану коригувальних заходів, у разі, якщо така 

необхідність буде виявлена; 

- поширити принципи, що містяться в вищевказаних Політиках, на свої ланцюги поставок 

товарів/робіт/послуг. 

- не перешкоджати Товариству у дослідженні ланцюга поставок товарів/робіт/послуг Компанії і 

надавати за запитом Товариства детальну інформацію про ланцюг поставок товарів/робіт/послуг 

Компанії, аж до початкового постачальника, якщо це потрібно Товариству з метою здійснення 

контролю і оцінки відповідності діяльності Компанії та її партнерів у ланцюгу поставок цим 

Політикам. 

 

Прізвище, ініціали_______________                     Посада:     _________________ 

 

Підпис: ___________________________                 Дата:   

печатка 
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Обов'язкова інформація 

для ділових партнерів ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» (далі - Товариство) 

 

Консультанти, агенти, дистриб'ютори, лобісти, маркетингові агентства, юридичні фірми, будівельні та 

проектні компанії, вантажні експедитори та інші ділові партнери ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА», з 

якими Товариство уклало (або має намір укласти) відповідні правочини, мають ключове значення для 

здійснення операційної діяльності. ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» може довіряти Вам поширення знань 

про продукти та послуги Товариства, а також репрезентувати Товариство під час зустрічей і при 

взаємодії з клієнтами, співробітниками регулюючих органів і з іншими третіми сторонами. 

 

Ми визнаємо, що ділове співтовариство несе відповідальність за дотримання прав людини і 

використання сумлінних виробничих практик, сталого розвитку та ділової етики, і докладаємо всіх 

зусиль до просування цих цінностей серед наших постачальників і ділових партнерів в нашому 

прагненні робити світ кращим. 

 

Від посередників ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» очікується дотримання найвищих стандартів етичної 

поведінки в усіх видах діяльності, що має відношення до ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА». Це особливо 

важливо при будь-якій взаємодії з державними посадовими особами та співробітниками державних 

установ, органів державної влади та місцевого самоврядування. У зв'язку з цим Ви повинні неухильно 

дотримуватися наведених нижче правил. 

 

ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» дотримується політики безумовної нетерпимості до проявів пропозиції, 

обіцянки, надання або одержання неправомірної вигоди, незаконного збагачення та корупції в будь-

якій формі. Неправомірні способи заохочення щодо державних посадових осіб, державних службовців, 

працівників органів державної влади та місцевого самоврядування клієнтів, постачальників та інших 

контрагентів суворо заборонені. 

 

У Політиці відповідального вибору постачальника викладено наш підхід і прихильність до дотримання 

прав людини, в тому числі трудових, охорони здоров'я і безпеки, норм раціонального 

природокористування та ділової етики в рамках всього глобального ланцюга поставок Товариства.  

 

Політика в сфері здійснення міжнародної торгівлі та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму, доповнює загальні положення Кодексу 

ділової поведінки в частині (i) дотримання законодавства про протидію легалізації доходів, отриманих 

злочинним шляхом і фінансуванню тероризму і (ii) дотримання законодавства в галузі міжнародної 

торгівлі. Законодавство в галузі міжнародної торгівлі, передбачене цією Політикою, включає в себе 

законодавство в галузі експортного контролю та санкційного законодавства. 

 

У Політиці з прав людини визначається наш метод контролю за дотриманням прав людини в рамках 

всієї міжнародної діяльності та господарських зв'язків Товариства, включаючи працівників, 

постачальників, підрядників, роздрібних продавців і споживачів. Товариство прагне до реалізації цієї 

політики в межах існуючих ділових відносин, а також при оцінці і розвитку нових напрямків бізнесу. 

Мета Політики з протидії домаганням і дискримінації полягає у визначенні та встановленні норм і правил 

поведінки в Товаристві, що забезпечують створення і підтримку атмосфери, що сприяє розвитку 

професійних навичок працівників Товариства, інклюзивного робочого простору, вільного від усіх форм 

переслідування, включаючи несправедливу дискримінацію, сексуальні та інші види домагань. Ця 

Політика спрямована на захист інтересів працівників Товариства від дій негативного характеру, які є 
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небажаними, недоречними і / або такими, що створюють залякуюче, образливе або вороже робоче 

середовище. 

 

Які наслідки порушень вимог Політик? 

 

Якщо Товариство має розумні підстави підозрювати, що Діловий партнер (фізична або юридична особа, 

з якою Товариством укладено правочин) порушив положення будь-якої з вказаних вище Політик, воно 

може розірвати ділові відносини з цим Діловим партнером. Товариство може обмежити свої ділові 

відносини з цим Діловим партнером шляхом припинення співпраці з ним і розірвання договору або 

іншого правочину з ініціативи Товариства. 

 

Що робити, якщо у мене немає впевненості, чи порушує яка-небудь дія ту чи іншу Політику? 

 

А такому випадку, Товариство рекомендує Вам звернутись до працівника Товариства, з яким ви 

співпрацюєте (підтримуєте зв’язок) в рамках ділових відносин з Товариством. 

 

Як вчинити, якщо я вважаю, що працівник ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» просить мене 

взяти участь в діяльності, що порушує умови політик? 

 

Негайно зв'яжіться з ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» через канал зв'язку Compliance Channel 

(http://compliancechannelglobal.ab-inbev.com) або повідомте про це анонімно через захищений веб-

сайт AB InBev, розміщений за посиланням http://talkopenly.ab-inbev.com. 

 

Як мені отримати додаткову інформацію про Антикорупційну політику для ділових партнерів 

ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» і про мої обов'язки в межах цієї політики? 

ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» надасть додаткову інформацію та / або навчання в межах своєї 

Антикорупційної політики для ділових партнерів за відповідним запитом. 

Актуальна версія Антикорупційної політики для ділових партнерів ПРАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» 

знаходиться за посиланням: https://abinbevefes.com.ua/wp-

content/uploads/2020/02/Antykoruptsijna_polityka_dlya_dilovyh_partneriv_kompaniyi_PRAT_ABINBEV_EF

ES_UKRAYINA.pdf 

 

Ознайомлений (на): 

 

 

Прізвище, ініціали_______________           Керівник __________________________ 
                                             (повне найменування юридичної  

          особи/фізичної особи-підприємця) 

 

Підпис: ___________________________       Дата:  ___________________________ 

печатка 
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