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ПОЛІТИКА ПО БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ ТА ХАБАРНИЦТВОМ 
ТОВ «ГРІН КУЛ» 

 

ВСТУП І ПРИЗНАЧЕННЯ  

Даною політикою по боротьбі з корупцією і хабарництвом, компанія «UBC Group» підтверджує своє 
прагнення до ведення етичних і абсолютно чесний ділових відносин, які стосуються проведених 
компанією заходів з ведення бізнесу в усьому світі.  

Політика вимагає дотримання всіх законів і нормативно-правових актів щодо хабарництва і корупції, 
боротьби з цими явищами, а також дотримання інших національних законодавчих актів проти 
корупції, і відповідно, введення відповідних правил і інструкцій по боротьбі з корупцією та 
хабарництвом.  

Метою даної політики є визначення і пояснення заборони хабарництва і корупції у всіх операціях 
компанії «UBC Group», визначення особливих вимоги, що стосуються цих заборон, а також 
підтвердження намірів компанії вести комерційну діяльність по всьому світі абсолютно чесно і 
відкрито.  

Порушення відповідних антикорупційних законів може негативно відобразитися на діяльності  
компанії «UBC Group», її співробітників та будь-яких сторонніх організаціях - посередниках, і може 
привести до серйозних наслідків, включаючи кримінальну та адміністративну відповідальність, 
штрафи і стягнення.  

З огляду на вищевказане, метою даної політики є дотримання правових норм, оскільки корупція - це 
величезна перешкода на шляху до подолання бідності, тому стверджуючи дану політику, керівництво 
компанії «UBC Group» робить акцент на своїй твердій позиції дотримуватись  відповідних законів і 
стандартів.  

Компанія «UBC Group» не повинна схвалювати або допускати ведення бізнесу, яка не відповідає 
вимогам даної політики. 

 

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ЦІЄЇ ПОЛІТИКИ  

Дана політика застосовується у всіх країнах, де компанія «UBC Group» веде свою комерційну 
діяльність. Вона може бути застосована до керівництва, штатних і нештатних працівників, які 
працюють за колективним договором в компанії.  

При роботі з Постачальниками, які постачають свою продукцію і / або послуги, в рамках договірних 
відносин з компанією «UBC GROUP», Постачальники зобов'язані використовувати правила і 
інструкції по боротьбі з корупцією і хабарництвом, зазначені в даній політиці, враховуючи своїх 
процеси ведення бізнесу, і особливо  до своїх ділових відносин з компанією «UBC Group». 

 



 

ВИМОГИ ЦІЄЇ ПОЛІТИКИ 

1. Заборонені та Обмежені платежі 

1.1. Суворо забороняється пропонувати, обіцяти і схвалювати передачу грошових коштів або інших 
цінностей кому-небудь із співробітників компанії «UBC Group» з метою отримання неправомірної 
переваги. 

1.2. Співробітники не мають права пропонувати, давати, обіцяти або приймати грошові кошти або 
інші цінності будь-кому або від кого-небудь від фізичних або юридичних осіб з метою отримання 
неправомірної вигоди. 

1.3. Забороняється сама спроба щось запропонувати, навіть якщо це не буде прийнято 
одержувачем. 

1.4. Заборона поширюється на грошові платежі, пільги і послуги. При певних обставинах заборона 
також поширюється на інші в цілому правомірні бізнес-витрати, такі як подарунки, розваги, подорожі, 
пожертвування, спонсорські платежі або навчання. 

1.5. Вищевказані платежі забороняються незалежно від того, чи робляться вони безпосередньо або 
опосередковано через сторонніх посередників. 

 


