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СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
1.1. Дана Санкційна політика (далі - 
«Політика») розроблена з метою забезпечення 
оцінки та уникнення санкційних ризиків в процесі 
діяльності ТОВ «НВО «Ю БІ СІ – ПРОМО» (далі — 
«Товариство»)  
1.2.  Завданням даної Політики є збереження 
зразкової репутації Товариства, уникнення 
випадків співпраці з контрагентами, щодо яких 
накладені міжнародні та/або національні санкції, 
пов’язаних з цим фінансових, операційних та 
інших ризиків, а також забезпечення 
безперервності бізнес-процесів Товариства. 
1.3. Політика поширюється на всіх 
працівників Товариства, незалежно від займаної 
посади та функціональних обов’язків. 
 

ARTICLE 1. GENERAL PROVISIONS 
 
1.1. This Sanctions Policy (hereinafter - the 
"Policy") was developed with the aim of ensuring 
the assessment and avoidance of sanction risks in 
the course of activity of the LLC «SIA «UBC-PROMO» 
(hereinafter - the "Company") 
1.2. The purpose of this Policy is to preserve the 
exemplary reputation of the Company, to avoid 
cases of cooperation with counterparties in respect 
of which international and/or national sanctions 
have been imposed, related financial, operational 
and other risks, as well as to ensure the continuity 
of the Company's business processes. 
1.3. The policy applies to all employees of the 
Company, regardless of their position and functional 
duties. 

СТАТТЯ 2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 
 
Санкції - це спеціальні економічні та інші 
обмежувальні заходи, що можуть 
застосовуватися з метою захисту національних 
інтересів, національної безпеки, суверенітету і 
територіальної цілісності України, протидії 
терористичній діяльності, а також запобігання 
порушенню, відновлення порушених прав, 
свобод та законних інтересів громадян України, 
суспільства та держави. Санкції можуть 
стосуватися певних фізичних чи юридичних осіб 
(груп осіб), видів господарської діяльності та/або 
видів товарів (послуг), території походження 
товарів (послуг). 
Національні санкції - примусові заходи, що 
встановлюються рішеннями Ради національної 
безпеки і оборони України і вводяться в дію 
указом Президента України та/або в інший 
спосіб, визначений законодавством України. 
Міжнародні санкції - примусові заходи, що 
застосовуються Радою Безпеки Організації 
Об’єднаних Націй (ООН), або іншою 
міжнародною організацією, рішеннями 
міждержавних об’єднань, міжнародних, 
міжурядових організацій, групами держав або 
окремими державами щодо будь-якої 
юридичної чи фізичної особи, груп компаній, 
інших організацій, повітряного чи морського 
суден, країни, території або уряду, ембарго та 
санкції стосовно певних секторів економіки або 
інші обмеження щодо ділових відносини. 

ARTICLE 2. DEFINITION OF TERMS 
 
Sanctions are special economic and other restrictive 
measures that can be applied for the purpose of 
protecting national interests, national security, 
sovereignty and territorial integrity of Ukraine, 
countering terrorist activities, as well as preventing 
violations and restoring violated rights, freedoms 
and legitimate interests of citizens of Ukraine, 
society and state Sanctions may apply to certain 
natural or legal persons (groups of persons), types 
of economic activity and/or types of goods 
(services), territory of origin of goods (services). 
National sanctions are coercive measures 
established by the decisions of the National Security 
and Defense Council of Ukraine and put into effect 
by the decree of the President of Ukraine and/or in 
another way determined by the legislation of 
Ukraine. 
International sanctions - coercive measures applied 
by the Security Council of the United Nations (UN) 
or another international organization, decisions of 
intergovernmental associations, international, 
intergovernmental organizations, groups of states 
or individual states against any legal or physical 
person, groups companies, other organizations, 
aircraft or sea vessels, countries, territories or 
governments, embargoes and sanctions in relation 
to certain sectors of the economy or other 
restrictions on business relations. 
Sanctioned country - any country, territory or 
government to which or in respect of which 



Країна під санкціями - будь-яка країна, територія 
або уряд до якої чи щодо якого застосовуються 
міжнародні або національні санкції, якими 
запроваджено заборону або обмеження щодо 
взаємодії із такими країною, територією або 
урядом. Також це відноситься до країн, які 
визначені як держава- агресор, включаючи 
тимчасово окуповані території України, 
окупаційні адміністрації та організації. 
Суб’єкт під санкціями - юридична особа 
незалежно від форми власності, група компаній, 
іноземна юридична особа, юридична особа, яка 
знаходиться під контролем іноземної юридичної 
особи чи фізичної особи-нерезидента, фізична 
особа, іноземець, особа без громадянства, 
повітряне судно, морське судно або інший 
транспортний засіб, що є суб’єктом міжнародних 
та/або національних санкцій. У разі, якщо країна 
є суб’єктом під санкціями, всі юридичні та фізичні 
особи в межах цієї країни, а саме (а) щодо 
юридичних осіб - які зареєстровані, фактично 
розташовані в такій країні та/або бенефіціарні 
власники або інші особи, які здійснюють 
контроль над такою юридичною особою, є 
громадянами, резидентами такої країни, 
фактично проживають в ній або іншим чином 
пов’язані з країною під санкціями; (б) щодо 
фізичних осіб - які є зареєстровані, проживають, є 
резидентами країни під санкціями або іншим 
чином пов’язані з такою країною, розглядаються 
в якості суб’єкта під санкціями. 
Суб’єкт, який порушив вимоги законодавства про 
санкції - іноземна держава (держава як така, її 
органи чи посадові особи, адміністративно-
територіальні одиниці, підприємства чи 
установи, які наділені частиною суверенних 
повноважень або над діяльністю яких іноземна 
держава має вирішальний контроль), 
громадянин України, іноземець або особа без 
громадянства, фізична особа - підприємець, 
юридична особа, її філії, представництва, 
відділення та інші відокремлені підрозділи, що 
здійснив діяння або бездіяльність, яке (які) 
порушили національні та/або міжнародні 
санкції. 
Санкційні ризики - будь-які можливі негативні 
наслідки для Товариства, спричинені співпрацею 
з суб’єктом під санкціями, країною під санкціями 
або суб’єктом, який порушив законодавство про 
санкції. 

international or national sanctions are applied, 
which prohibit or restrict interaction with such 
country, territory or government. This also applies 
to countries that are defined as an aggressor state, 
including temporarily occupied territories of 
Ukraine, occupation administrations and 
organizations. 
Subject under sanctions - a legal entity regardless of 
the form of ownership, a group of companies, a 
foreign legal entity, a legal entity that is under the 
control of a foreign legal entity or a non-resident 
natural person, a natural person, a foreigner, a 
stateless person, an aircraft, a sea vessel or another 
vehicle subject to international and/or national 
sanctions. In the event that a country is a sanctioned 
entity, all legal entities and individuals within that 
country, namely (a) with respect to legal entities - 
which are registered, actually located in such 
country and/or beneficial owners or other persons 
who carry out control over such a legal entity, are 
citizens, residents of such a country, actually reside 
in it or are otherwise associated with the sanctioned 
country; (b) in relation to natural persons - who are 
registered, live, are residents of a country under 
sanctions or are otherwise associated with such a 
country, are considered as a subject under 
sanctions. 
The entity that violated the requirements of the 
legislation on sanctions is a foreign state (the state 
as such, its bodies or officials, administrative-
territorial units, enterprises or institutions that are 
vested with part of the sovereign powers or over the 
activities of which the foreign state has decisive 
control), a citizen of Ukraine, a foreigner or a 
stateless person, a natural person - an 
entrepreneur, a legal entity, its branches, 
representative offices, branches and other separate 
subdivisions, who committed an act or omission 
that (which) violated national and/or international 
sanctions. 
Sanctions risks - any possible negative 
consequences for the Company caused by 
cooperation with an entity under sanctions, a 
country under sanctions or an entity that has 
violated the legislation on sanctions. 
Legislation on sanctions - Laws of Ukraine, Decrees 
of the President, Resolutions of the Cabinet of 
Ministers, decisions of the National Security and 
Defense Council of Ukraine, the Security Council of 
the United Nations, or other international 



Законодавство про санкції - Закони України, 
Укази Президента, Постанови Кабінету Міністрів, 
рішення Ради національної безпеки і оборони 
України, Ради Безпеки Організації Об’єднаних 
Націй, або іншої міжнародної організації, 
рішення міждержавних об’єднань, міжнародних, 
міжурядових організацій, груп держав або 
окремих держав, які стосуються санкцій та 
підлягають дотриманню на території України. 
Колабораційна діяльність (колаборація) - дії, 
спрямовані на користь держави, яка здійснила 
збройну агресію проти України, які містять 
ознаки, передбачені статтею 111і Кримінального 
Кодексу України від 05.04.2001р. №2341-111. 
Кінцевий бенефіціарний власник - будь-яка 
фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив 
(контроль) на діяльність юридичної особи 
відповідно до Закону України «Про запобігання 
та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 
тероризму та фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення» від 06.12.2019р. 
№361-ІХ. 
 

organizations, decisions of intergovernmental 
associations, international, intergovernmental 
organizations, groups of states or individual of 
states that relate to sanctions and are subject to 
compliance on the territory of Ukraine. 
Collaborative activity (collaboration) - actions aimed 
at the benefit of the state that carried out armed 
aggression against Ukraine, which contain the 
features provided for in Article 111i of the Criminal 
Code of Ukraine dated 04.05.2001. No. 2341-111. 
The ultimate beneficial owner is any natural person 
who exercises decisive influence (control) over the 
activities of a legal entity in accordance with the Law 
of Ukraine "On Prevention and Counteraction of 
Legalization (Laundering) of Proceeds Obtained by 
Crime, Financing of Terrorism and Financing of the 
Proliferation of Weapons of Mass Destruction" from 
06.12.2019 No. 361-IX. 

СТАТТЯ 3. ОЦІНКА НАЯВНОСТІ САНКЦІЙНИХ 
РИЗИКІВ 

 
3.1.  Оцінка наявності санкційних ризиків 
здійснюється шляхом: 
3.1.1. перевірки контрагентів; 
3.1.2. оцінки наявності територіальних ризиків (в 
тому числі, країни походження товарів, 
реєстрації 
контрагента, місця проживання тощо); 
3.1.3.  оцінки правомірності укладення 
правочинів. 
3.2.  При оцінці санкційних ризиків до уваги 
беруться: 
(А) міжнародні санкції, які встановлюються 
резолюціями Генеральної Асамблеї та Ради 
Безпеки Організації Об’єднаних Націй; 
рішеннями та регламентами Ради Європейського 
Союзу; Управлінням контролю за іноземними 
активами (США); Офісу виконання фінансових 
санкцій Великої Британії (OFSI); іншими 
міжнародними організаціями, групами держав 
чи окремими іноземними державами; 
(Б) національні санкції, які встановлюються 
рішеннями Ради національної безпеки і оборони 
України та наказами Державної служби 

ARTICLE 3. ASSESSMENT OF THE PRESENCE OF 
SANCTION RISKS 

 
3.1. The assessment of the presence of sanctions 
risks is carried out by: 
3.1.1. inspections of counterparties; 
3.1.2. assessment of the presence of territorial risks 
(including the country of origin of goods, 
registration counterparty, place of residence, etc.) 
3.1.3. assessment of legality of conclusion of 
transactions. 
3.2.    When assessing sanctions risks, the following 
are taken into account: 
(A)     international sanctions established by 
resolutions of the General Assembly and the 
Security Council of the United Nations; decisions 
and regulations of the Council of the European 
Union; Office of Control of Foreign Assets (USA), 
Office of Financial Sanctions of Great Britain (OFSI); 
by other international organizations, groups of 
states or individual foreign states; 
(B)     national sanctions established by decisions of 
the National Security and Defense Council of 
Ukraine and by the orders of the State Financial 
Monitoring Service of Ukraine on the inclusion, 
changes or exclusion of persons from the List of 



фінансового моніторингу України про внесення, 
зміни або виключення осіб з Переліку осіб, 
пов’язаних із провадженням терористичної 
діяльності або стосовно яких застосовано 
міжнародні санкції. 
 

persons connected with the conduct of terrorist 
activities or in respect of whom international 
sanctions have been applied. 

СТАТТЯ 4. КРИТЕРІЇ ПЕРЕВІРКИ КОНТРАГЕНТІВ 
НА ПРЕДМЕТ НАЯВНОСТІ 

САНКЦІЙНИХ РИЗИКІВ 
 
4.1. При здійсненні перевірки контрагентів на 
предмет наявності санкційних ризиків ініціатори 
укладення правочинів, а також уповноважені 
працівники відповідних підрозділів Товариства, 
насамперед фахівці з безпеки, юристи, 
працівники фінансової служби (далі по тексту - 
«Уповноважені працівники»), враховують 
наступні критерії: контрагент або банківська 
установа контрагента є  
- Суб’єктом під санкціями, зареєстрований 
у Країні під санкціями або контролюється з боку 
Суб’єкта під санкціями та/або Країни під 
санкціями; 
- контрагент або банківська установа 
контрагента є Суб’єктом, який порушив вимоги 
Законодавства про санкції; 
- контрагент пов’язаний відносинами 
володіння чи контролю з Суб’єктом під санкціями 
у розмірі володіння 10% або більше відсотків у 
статутному капіталі або голосів у виконавчому 
органі Суб’єкта під санкціями та/або у структурі 
власності контрагента є юридичні особи, які 
зареєстровані у Країні під санкціями або фізичні 
особи, які є резидентами, громадянами або 
мають постійне місце проживання у Країні під 
санкціями; 
- з відкритих джерел наявна інформація, 
що на господарську діяльність контрагента 
здійснює безпосередній або опосередкований 
вплив (зокрема, завдяки опосередкованому 
володінню або праву голосу) Суб’єкт під 
санкціями; 
- з відкритих джерел наявна інформація, 
яка підтверджуює, що Кінцевим бенефіціарним 
власником, кінцевим отримувачем / кінцевим 
споживачем / виробником / 
вантажовідправником / перевізником / 
постачальником / посередником / агентом за 
укладеним з контрагентом правочином є Суб’єкт 
під санкціями; 

ARTICLE 4. CRITERIA FOR VERIFICATION OF 
CONTRACTORS FOR AVAILABILITY  SANCTION 

RISKS 
 
4.1. When checking counterparties for the presence 
of sanctions risks, the initiators of the conclusion of 
transactions, as well as authorized employees of the 
relevant divisions of the Company, primarily security 
specialists, lawyers, employees of the financial 
service (hereinafter referred to as "Authorized 
employees"), take into account the following 
criteria: counterparty or banking institution there is 
a counterparty 
- - by a Sanctioned Entity registered in a Sanctioned 
Country or controlled by a Sanctioned Entity and/or 
a Sanctioned Country; 
- the counterparty or the banking institution of the 
counterparty is an Entity that has violated the 
requirements of the Legislation on Sanctions; 
- the counterparty is connected by ownership or 
control relations with the Entity under sanctions in 
the amount of ownership of 10% or more percent of 
the authorized capital or votes in the executive body 
of the Entity under sanctions and/or the 
counterparty's ownership structure includes legal 
entities registered in Countries under sanctions or 
natural persons who are residents, citizens or have 
a permanent place of residence in the Country 
under sanctions; 
- information is available from open sources that the 
business activity of the counterparty is directly or 
indirectly influenced (in particular, through indirect 
ownership or voting rights) by the Subject under 
sanctions; 
- information is available from open sources that 
confirms that the final beneficial owner, final 
recipient / final consumer / manufacturer / shipper 
/ carrier / supplier / intermediary / agent under the 
transaction concluded with the counterparty is the 
Subject under sanctions; 
- a deed on the basis of which an economic 
operation is carried out, signed by a person who is a 
Subject under sanctions, or has a permanent place 
of residence in the Country under sanctions; 



- правочин, на підставі якого проводиться 
господарська операція, підписаний особою, яка є 
Суб'єктом під санкціями, або має постійне місце 
проживання у Країні під санкціями; 
- країною походження товару / послуг є 
територія чи держава, яка є Країною під 
санкціями; 
- інші критерії, визначені нормами чинного 
законодавства України. 
4.2. З метою уникнення санкційних ризиків, 
окрім інформації та документів, передбачених 
Регламентом перевірки контрагентів 
департаментом безпеки, Уповноважені 
працівники Товариства мають право запитати у 
контрагента, зокрема, наступне: 
-  підписаний лист від українського 
контрагента, який засвідчує, що контрагент не є 
особою, пов’язаною із державою-агресором у 
розумінні Постанови КМУ від 03.03.2022 року 
№187 «Про забезпечення захисту національних 
інтересів за майбутніми позовами держави 
Україна у зв’язку з військовою агресією Російської 
Федерації» (далі - «Лист»), що міститься у 
Додатку 1 до даної Політики; 
-  вантажні митні декларації та транспортні 
накладні; 
-  інші документи на запит Уповноважених 
працівників Товариства. 
4.3. З метою уникнення санкційних ризиків, 
Уповноважені працівники Товариства (юридична 
служба) перевіряють наявність контрагента у 
санкційних списках відповідної системи – 
онлайн-сервісу перевірки компаній YouControl 
та, або іншої подібної системи, а також слідкують 
за наявністю у договорах , контрактах 
відповідного застереження, що міститься у 
Додатку 2. 
4.4. З метою уникнення санкційних ризиків, 
Уповноважені працівники Товариства (фінансова 
служба) перевіряють наявність у контрагента-
нерезидента зв’язків із Країною під санкціями 
шляхом отримання від контрагента витягів із 
торгівельних , комерційних реєстрів країни 
реєстрації, листів-підтверджень щодо кінцевого 
бенефіціарного власника контрагента, інших 
документів, які вимагають банки для проведення 
розрахунків із контрагентом. 
 

- the country of origin of the goods / services is the 
territory or state that is a country under sanctions; 
- other criteria determined by the current legislation 
of Ukraine. 
4.2. In order to avoid sanctions risks, in addition to 
the information and documents provided for in the 
Regulations for checking counterparties by the 
security department, the authorized employees of 
the Company have the right to ask the counterparty, 
in particular, the following: 
- a signed letter from the Ukrainian counterparty 
certifying that the counterparty is not a person 
associated with the aggressor state within the 
meaning of Resolution of the CMU dated 
03.03.2022 No. 187 "On ensuring the protection of 
national interests in future lawsuits by the state of 
Ukraine in connection with military aggression of 
the Russian Federation" (hereinafter - the "Letter") 
contained in Appendix 1 to this Policy; 
- cargo customs declarations and transport invoices; 
- other documents at the request of authorized 
employees of the Company. 
4.3. In order to avoid sanctions risks, the authorized 
employees of the Company (legal department) 
check the existence of the counterparty in the 
sanctions lists of the relevant system - the online 
service of checking companies YouControl and, or 
another similar system, and also monitor the 
presence of the relevant clause contained in the 
contracts Appendix 2. 
4.4. In order to avoid sanctions risks, the authorized 
employees of the Company (financial service) check 
whether the non-resident counterparty has 
connections with the country under sanctions by 
obtaining from the counterparty extracts from trade 
and commercial registers of the country of 
registration, confirmation letters regarding the 
ultimate beneficial owner of the counterparty, and 
other documents , which are required by banks for 
settlement with the counterparty. 

СТАТТЯ 5. СПІВПРАЦЯ З КОНТРАГЕНТАМИ 
 

ARTICLE 5. COOPERATION WITH CONTRACTORS 
 



5.1. Товариство докладає зусиль з метою 
побудови ділових відносин з контрагентами на 
засадах прозорості і доброчесності. Товариство 
відкрите до співпраці з контрагентами, які 
розділяють мету даної Політики, здійснюють 
заходи, спрямовані на уникнення санкційних 
ризиків у своїй діяльності та гарантують, що ані 
вони ані, наскільки відомо контрагентам, будь-
яке з їх дочірніх підприємств та будь-яка 
посадова особа, яка має право підпису або 
приймає ключові рішення у діяльності 
контрагента, чи представник будь-якого з його 
дочірніх підприємств або пов’язаних осіб, не є: 1) 
Суб’єктом під санкціями; 2) особою, яка: (і) 
належить або підконтрольна Суб’єкту під 
санкціями; або (іі) здійснює будь-які бізнес 
операції із Суб’єктом під санкціями (крім тих, які 
спрямовані на припинення будь-якої співпраці із 
суб’єктами із Країни під санкціями); або (ііі) 
отримує будь-які кошти від Суб’єкта під 
санкціями. 
5.2.  На виконання вимог законодавства 
України при здійсненні господарської діяльності 
підприємства Товариства вживають заходи з 
метою недопущення співпраці з контрагентами, 
пов'язаними з державою-агресором. 
5.3.  Пов'язаними з державою-агресором 
вважаються наступні контрагенти: 
- громадяни Російської Федерації, крім тих, що 
проживають на території України на законних 
підставах; 
- юридичні особи, створені та зареєстровані 
відповідно до законодавства Російської 
Федерації; 
- юридичні особи, створені та зареєстровані 
відповідно до законодавства України, кінцевим 
бенефіціарним власником, членом або 
учасником (акціонером), що має частку в 
статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є 
Російська Федерація, громадянин Російської 
Федерації, крім гою, що проживає на території 
України на законних підставах, або юридична 
особа, створена та зареєстрована відповідно до 
законодавства Російської Федерації. 
5.4.  Товариство зобов’язується утримуватись 
від вчинення будь-яких правочинів та 
провадження господарської діяльності з 
контрагентами, пов’язаними з державою-
агресором, включаючи, не обмежуючись, 
наступні: 

5.1. The company makes efforts to build business 
relations with counterparties based on transparency 
and integrity. The Company is open to cooperation 
with counterparties who share the purpose of this 
Policy, implement measures aimed at avoiding 
sanction risks in their activities and guarantee that 
neither they nor, as far as the counterparties are 
aware, any of their subsidiaries and any official, who 
has the right to sign or makes key decisions in the 
activities of the counterparty, or a representative of 
any of its subsidiaries or related persons, is not: 1) 
Subject under sanctions; 2) a person who: (i) is 
owned or controlled by the Subject under sanctions; 
or (ii) conducts any business transactions with a 
Sanctioned Entity (except those aimed at 
terminating any cooperation with entities from a 
Sanctioned Country); or (iii) receives any funds from 
a Sanctioned Entity. 
5.2. In compliance with the requirements of the 
legislation of Ukraine, when carrying out economic 
activities, the Company's enterprises take measures 
to prevent cooperation with counterparties 
associated with the aggressor state. 
5.3. The following counterparties are considered 
related to the aggressor state: 
- citizens of the Russian Federation, except for those 
who live on the territory of Ukraine on legal 
grounds; 
- legal entities created and registered in accordance 
with the legislation of the Russian Federation; 
- legal entities created and registered in accordance 
with the legislation of Ukraine, the ultimate 
beneficial owner, member or participant 
(shareholder), having a share in the authorized 
capital of 10 percent or more, which is the Russian 
Federation, a citizen of the Russian Federation, 
except for a person living in the territory of Ukraine 
on legal grounds, or a legal entity created and 
registered in accordance with the legislation of the 
Russian Federation. 
5.4. The company undertakes to refrain from 
committing any transactions and carrying out 
business activities with counterparties associated 
with the aggressor state, including, but not limited 
to, the following: 
- fulfillment of monetary and other obligations by 
creditors (collectors) owed by the aggressor state or 
persons related to the aggressor state; 
- alienation, pledge, any other actions that have or 
may result in the alienation of real estate, securities, 



-  виконання грошових та інших 
зобов’язань, кредиторами (стягувачами) за 
якими є держава-агресор або особи, пов’язані з 
державою-агресором; 
-  відчуження, передача в заставу, будь-які 
інші дії, які мають чи можуть мати наслідком 
відчуження нерухомого майна, цінних паперів, 
корпоративних прав, транспортних засобів, 
державою-агресором або особами, пов’язаними 
з державою-агресором; 
-  відчуження, передача в заставу, будь-які 
інші дії, які мають чи можуть мати наслідком 
відчуження нерухомого майна, цінних паперів, 
корпоративних прав, транспортних засобів, на 
користь осіб, пов’язаних з державою-агресором, 
або на користь держави агресора. 
5.5.  З метою виконання пункту 5.2 вище, 
фахівці підрозділу безпеки Товариства та/або 
юрист та/або працівник фінансової служби 
Товариства здійснюють перевірку структури 
власності контрагентів на предмет наявності у ній 
осіб, пов'язаних з державою-агресором. З цією 
метою ініціатори укладення правочинів 
Товариства отримують від контрагентів 
документи, які підтверджують структуру їх 
власності, іншу необхідну інформацію та 
документи, в тому числі Лист (Додаток 1) та 
додають до тексту договорів, контрактів 
відповідного застереження, що міститься у 
Додатку 2. 
5.6.  При здійсненні закупівель Товариство 
вживає заходи з недопущення придбання 
товарів з джерелом походження держави-
агресора. З цією метою ініціатори укладення 
правочину повинні отримати від контрагентів 
документи, які підтверджують джерела 
походження товарів. 
5.7. Товариство вживає заходи з метою 
недопущення співпраці з контрагентами, 
діяльність яких містить ознаки колабораційної 
діяльності, шляхом отримання від контрагентів 
інформації, зазначеної в Листі (Додаток 1) та 
додання до тексту договорів, контрактів 
відповідного застереження, що міститься у 
Додатку 2. 
 

corporate rights, vehicles, by the aggressor state or 
persons related to the aggressor state; 
- alienation, pledge, any other actions that have or 
may result in the alienation of real estate, securities, 
corporate rights, vehicles, in favor of persons 
associated with the aggressor state, or in favor of 
the aggressor state. 
5.5. In order to fulfill clause 5.2 above, specialists of 
the Company's security division and/or a lawyer 
and/or an employee of the Company's financial 
service carry out an inspection of the property 
structure of counterparties for the presence of 
persons connected to the aggressor state. For this 
purpose, the initiators of the conclusion of the 
Company's transactions receive from the 
counterparties documents that confirm the 
structure of their ownership, other necessary 
information and documents, including the Letter 
(Appendix 1) and add to the text of the agreements 
and contracts the relevant clause contained in 
Appendix 2. 
5.6. When making purchases, the Company takes 
measures to prevent the purchase of goods with the 
source of origin of the aggressor state. 
For this purpose, the initiators of the conclusion of 
the transaction must receive from the 
counterparties documents that confirm the sources 
of origin of the goods. 
5.7. The company takes measures to prevent 
cooperation with counterparties, whose activities 
contain signs of collaborative activity, by obtaining 
from the counterparties the information specified in 
the Letter (Appendix 1) and adding to the text of the 
agreements and contracts the relevant clause 
contained in Appendix 2. 

СТАТТЯ 6. ЗАПОБІГАННЯ САНКЦІЙНИМ 
РИЗИКАМ 

 

ARTICLE 6. PREVENTION OF SANCTION RISKS 
 
 



6.1.  З метою запобігання Санкційним 
ризикам, до договорів (контрактів), які 
укладаються Товариством з контрагентами 
включається санкційне застереження, наведене в 
Додатку 2 до цієї Політики. 
6.2.  У випадку виявлення, що контрагент 
Товариства порушує гарантії та/або обмеження 
щодо співпраці, зазначені у статті 5 вище, такий 
контрагент підлягає включенню до Списку 
заблокованих до співпраці контрагентів. 
6.3. До моменту надання контрагентом 
інформації про кінцевого бенефіціарного 
власника відповідно до внутрішніх політик та 
процедур Товариства, а також підписаного 
контрагентом Листа (Додаток 1), працівники 
Товариства не можуть надавати контрагенту по 
електронній пошті підтвердження підписання 
контракту. 
 

6.1. In order to prevent sanctions risks, the 
agreements (contracts) concluded by the Company 
with counterparties include the sanctions clause 
listed in Appendix 2 to this Policy. 
6.2. If it is discovered that the Company's 
counterparty violates the guarantees and/or 
restrictions on cooperation specified in Article 5 
above, such counterparty shall be included in the 
List of Counterparties Blocked from Cooperation. 
6.3. Until the counterparty provides information 
about the ultimate beneficial owner in accordance 
with the Company's internal policies and 
procedures, as well as the Letter signed by the 
counterparty (Appendix 1), the Company's 
employees cannot provide the counterparty by e-
mail with confirmation of the signing of the contract 

СТАТТЯ 7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
7.1.  Ця Політика затверджується протоколом 
Наглядової ради Товариства та набуває чинності 
з моменту оприлюднення на сайті Товариства за 
адресою https://www.beer-
co.com/ru/site/promo-ubc. 
 
7.2.  Зміни та доповнення до цієї Політики 
розробляються відділом комплаєнс Товариства, 
погоджуються із членами дирекції Товариства та 
затверджуються наказом Генерального 
директора Товариства у вигляді нової редакції 
Політики. З дати набрання чинності нової 
редакції Політики припиняється дія попередньої 
редакції. 
7.3. Політика може переглядатися в міру 
необхідності, але не пізніше, ніж через три роки з 
дня її прийняття Компанією. 
7.4.  У випадку невідповідності будь-якої 
частини цієї Політики законодавству України або 
чинній редакції Статуту Товариства, Політика 
буде діяти лише в тій частині, що не буде 
суперечити чинному законодавству України або 
чинній редакції Статуту Товариства. 
7.5. Щоб забезпечити ефективне 
впровадження цієї Політики, Комплаєнс 
офіцер/юридичний відділ Компанії повинен 
проводити регулярні тренінги Уповноважених 
працівників та, за необхідності, Третіх осіб. 

ARTICLE 7. FINAL PROVISIONS 
 
7.1. This Policy is approved by the minutes of the 
Supervisory Board of the Company and becomes 
effective from the moment of publication on the 
website of the Company at the address 
https://www.beer-co.com/ru/site/promo-ubc 
 
7.2. Changes and additions to this Policy are 
developed by the Company's compliance 
department, agreed with the members of the 
Company's management and approved by order of 
the Company's General Director in the form of a new 
version of the Policy. From the date of entry into 
force of the new version of the Policy, the effect of 
the previous version is terminated. 
7.3. The Policy may be reviewed as and when 
needed but no later than three years from the date 
of its adoption by the Company. 
7.4. In the case of inconsistency of any part of this 
Policy with the legislation of Ukraine or the current 
version of the Company's Charter, the Policy will 
apply only to the part that does not contradict the 
current legislation of Ukraine or the current version 
of the Company's Charter. 
7.5. Company’s Compliance Officer/ Legal 
Department should conduct regular trainings for 
Authorized employees and, as applicable, Third 
Parties to ensure effective implementation of this 
Policy. 
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Додаток 1 до 

Санкційної політики  

від 04 березня 2022 року 

 

 

Генеральному директору  

ТОВ «НВО «Ю БІ СІ - ПРОМО» 

С.І. Рєзнік 

 

ЛИСТ 

 

ТОВ «______________» цим листом підтверджує, що не є особою, пов’язаною із державою-

агресором у розумінні Постанови КМУ від 03.03.2022 року №187 «Про забезпечення захисту 

національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією 

Російської Федерації» 

 

 

 

______________ 20___ року                                            ______________ Директор ТОВ «________» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 до Санкційної політики 

від 04 березня 2022 р. 

 

Appendix 2 to the Sanctions Policy dated March 4, 2022. 

 

 

 

Договори  з українськими постачальниками / підрядниками / особами, які надають послуги,  мають 
містити пункт про «санкційне застереження» наступного змісту: 

«Підписанням цього договору Постачальник підтверджує, що він під час укладання контрактів виявляє 
податкову обачність і під час укладання всіх угод здійснює перевірки своїх контрагентів щодо реальної 
можливості виконати договірні зобов'язання, і навіть існування санкцій щодо контрагентів та його 
бенефіціарів. Підписанням цього  договору Постачальник підтверджує, що він не має господарських 
відносин з особами, щодо яких застосовано торговельні санкції. Постачальник підтверджує, що в 
ланцюзі його поставки/надання послуг існують лише реальні операції, які належним чином 
оформлюються первинними документами, які повністю і своєчасно відображаються у бухгалтерському 
та податковому обліку. 

Підписанням даного договору Постачальник підтверджує, що він не є особою, пов’язаною із державою-
агресором у розумінні Постанови КМУ від 03.03.2022 року №187 «Про забезпечення захисту 
національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією 
Російської Федерації». Постачальник підтверджує, що його представник має всі повноваження на 
укладення цього договору». 

 

Contracts with Ukrainian suppliers/contractors/persons who provide services must contain a clause on a 
"sanctions clause" with the following content: 

"By signing this contract, the Supplier confirms that it shows tax prudence during the conclusion of contracts 
and, during the conclusion of all agreements, checks its counterparties regarding the real possibility of 
fulfilling contractual obligations, and even the existence of sanctions against counterparties and its 
beneficiaries. By signing this Contract, the Supplier confirms that it does not have business relations with 
persons subject to trade sanctions. The supplier confirms that in the chain of its delivery/provision of services 
there are only real transactions, which are properly formalized with primary documents, which are fully and 
timely reflected in the accounting and tax records. 

By signing this Contract, the Supplier confirms that he is not a person associated with the aggressor state 
within the meaning of Resolution of the CMU dated 03.03.2022 No. 187 "On ensuring the protection of 
national interests in future lawsuits by the state of Ukraine in connection with the military aggression of the 
Russian Federation ". The supplier confirms that his representative has all the authority to enter into this 
Contract." 

 

Договори (Контракти) із ЗЕД постачальниками / підрядниками / особами, які надають послуги, 
мають містити пункт про санкційне застереження такого змісту:   

 



Contracts with foreign suppliers/contractors/persons providing services must contain a sanction clause 
with the following content: 

 

11.2. Підписанням цього Контракту 
Постачальник підтверджує, що він під час 
укладання контрактів виявляє податкову 
обачність і під час укладання всіх угод 
здійснює перевірки своїх контрагентів щодо 
реальної можливості виконати договірні 
зобов'язання, і навіть існування санкцій щодо 
контрагентів та його бенефіціарів. 
Підписанням цього Контракту Постачальник 
підтверджує, що він не має господарських 
відносин з особами, щодо яких застосовано 
торговельні санкції. Постачальник 
підтверджує, що в ланцюзі його 
поставки/надання послуг існують лише 
реальні операції, які належним чином 
оформлюються первинними документами, які 
повністю і своєчасно відображаються у 
бухгалтерському та податковому обліку. 

Підписанням даного Контракту Постачальник 
підтверджує, що він сам не знаходиться під 
санкціями та не має господарських відносин з 
особами щодо яких застосовано  торгові 
санкції. Постачальник підтверджує, що його 
представник має всі повноваження на 
укладення цього Контракту. 

 

11.2. By signing this Contract, the Supplier 
confirms that it is tax prudent when concluding 
contracts and when concluding all agreements 
checks its counterparties for the real possibility of 
fulfilling contractual obligations, as well as the 
existence of sanctions against counterparties and 
their beneficiaries. By signing this Contract, the 
Supplier confirms that it has no economic 
relations with persons subject to trade sanctions. 
The supplier confirms that in the chain of its 
supply / provision of services there are only real 
transactions, which are properly executed by 
primary documents, which are fully and timely 
reflected in the accounting and tax accounting. 

By signing this Contract, the Supplier confirms 
that he himself is not under sanctions and does 
not have business relations with person’s subject 
to trade sanctions. The supplier confirms that his 
representative has full authority to enter into this 
Contract. 

 

 

 


