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Украши протокол № 7/2017 в1д 13-16.Ь3.2017 року та протоколу № 19/2017
вщ 04-07.09.17 року, з
ТОЛераНТНОСТ1

метою з&твердження принцитв

нульовоУ

ДО буДЬ - ЯКИХ ПрОЯШВ КОруПЦ11, рШЛуЧОГО ВЖИТТЯ ВС1Х

законних заход1в щодо запобшання, виявлення та протид^' корупцп 1
пов'язаним з нею д1ям (практикам), для дотримання прац1вниками

ДП УКРАВТОГАЗ зазначених прирцип1в у свош Д1яльност1 та на
виконання пункту 5.3. Конфлкт 1нтерес1в антикорупц1йно1 програми

ДП УКРАВТОГАЗ, затвердженоУ нак^зом ДП УКРАВТОГАЗ № 192 вщ
28.08.2017 року,

НАКАЗУЮ:
1.Затвердити Кодекс корпоративно

етики ДП УКРАВТОГАЗ (надал1

Кодекс), додаток 1.
2.Затвердити Полкику з питань врегулювання конфлшту 1нтерес1в

ДП УКРАВТОГАЗ (надал! - Полкика
3.

В.о.

першого

заступника

д

, додаток 2.
[ректора,

заступникам директора,

головному шженеру, головному бух алтеру, начальникам структурних

шдроздшв апарату ДП УКРАВТОГАЗ
виробничих управлшь Кшвавтогаз,
Донецькавтогаз

ознайомитись

ДП УКРАВТОГАЗ

з

та ПолПикою

начальникам репональних
Льв1вавтогаз, Харк1вавтогаз та

Кодексом

корпоративно!"

етики

$ питань врегулювання конфлжту
штере^в ДП УКРАВТОГАЗ, а та<ож забезпечити ознайомлення 13

зазначеними Кодексом та Полпикою в^х пращвниюв, яю входять до складу

ВЩПОВЩНИХ СТруКТурНИХ ПЩрОЗДШВ.

4.Кер1внику Антикорупцшно! програми ДП

УКРАВТОГАЗ

Сухомлинову А.О. при прийнятп на роботу в апарат ГИдприемства
пращвниюв,

ознайомлювати

Ух

з

Кодексом

корпоративно!

етики

ДП УКРАВТОГАЗ та вщбирати зобов'язання щодо дотримання положень
зазначеного Кодексу (додаток 2 до Кодексу корпоративно! етики).
5.Начальникам репональних виробничих управлшь КиУвавтогаз,

Льв1вавтогаз, Харювавтогаз, Донецькавтогаз при прийнятп на роботу
пращвниюв,

ознайомлювати

Ух

з

Кодексом

корпоративно!

етики

ДП УКРАВТОГАЗ та вщбирати зобов'язання щодо дотримання положень
зазначеного Кодексу (додаток 2 до Кодексу корпоративно! етики).

6.Кер1внику АнтикорупщйноУ

програми ДП

УКРАВТОГАЗ

Сухомлинову А.О. при прийнятп на роботу в апарат Пщприемства
пращвниюв, вщбирати в них заповнеш ДекларащУ щодо конфлшту штереав

(додаток 3 до Кодексу корпоративно! етики).
7.Начальникам репональних виробничих управлшь

КиУвавтогаз,

Льв1вавтогаз, Харювавтогаз, Донецькавтогаз при прийнятп на роботу

пращвниюв, вщбирати в них заповнеш ДекларащУ щодо конфлшту штере^в
(додаток 3 до Кодексу корпоративно! етики).
8.В.о. першого

заступника

I
директора,

заступникам директора,

головному шженеру, головному бухгалтеру, начальникам структурних
шдроздшв апарату ДП УКРАВТОГАЗ, начальникам репональних
виробничих

управлшь

КиУвавтогаз,

Льв1вавтогаз,

Харювавтогаз,

Донецькавтогаз та вс1м пращвникам, яю входять до складу вщповщних
структурних пщроздшв перед тим, як запропонувати, надати чи отримати
подарунки або дшову гостиншсть, що перевищують встановлене вище

обмеження вартосп, надавати декларащю за формою (додаток 4 до Кодексу
корпоративно! етики) та отримати схвалення кер1вника Групи з питань
комплаенсу.
9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

ДиректорВ.В. Св1рш

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДП УКРАВТОВАЗ

9с1

05^2018 року

Кодекс
корпоративно^ етики
ДП УКРАВТОГАЗ
Нащоналыки акщонерно'1 компанп Нафтогаз

Украши

ЗМ1СТ
1.Миля

2.Нагш корпоративщ цшност1
3.Правила та принципы нашо'Г б1знес-етики
4.ПолИика з охорони навколишнього середовища
5.Полггика у сфер1 охорони здоров'я
6.Полггика у сфер1 безпеки
7.ПолНика з охорони пращ
8.Полггика у сфер1 прав людини
9.Пол1тика щодо взаемодп 31 сп1вро61тниками
10.Пол1тика щодо конфлшту 1нтерес1в
11.Пол1тика протидп корупцп та в^^[иванню коптв
12.Пол1тика щодо подарунюв 1 гостинност1
13.ПолНика щодо взаемодн з конкурентами
14.Пол1тика щодо взаемодн з контрагентами

15.ПолИика щодо взаемодп з органа^и державно!' влади
16.Пол1тика щодо взаемодп з йредставниками засоб1в масово!
шформацп
17.Пол1тика щодо захисту шформаци
18.Пол1тика використання актив1в Компанп
19.В1дпов1дальн1сть за дотримання положень Кодексу
20.Прикгнцевг положения

Додаток 1. Глосарш
Додаток 2. Зобов'язання
Додаток 3. Декларащя щодо конфлшту штерещв
Додаток 4. Декларацгя про отримання
надання подарунка

1. М1С1Я
Наша м1с1я - бути рушшною силою модерюзацп та професюнал1зму в
енергетичному сектор! Украши, штегрованому з европейським ринком,
забезпечуючи безпеку постачання енер

'и за конкурентними щнами, при

цьому максим^уючи вартють нацюнальних ресурсш.

2. НАШ1КОРПОРАТИВШ ЦШНОСТ1
- Сумлшшсть та дов1ра: ми е чесн ими та надшними як у вщносинах
на Пщприемствц так 1 у вщносинах 13 трет1ми особами.
-Прозоршть: ми е вщкритими та об'ективними у процес1 взаемод11 як

на Пщприемствц так 1 з трет1ми особами
-Профес1онал1зм: ми нацшеш на

професшний розвиток та

дотримуемось найвищих стандарт1в етично'1 поведшки.
- Справедливкть: ми послщовнц справедлив1 та меритократичн1 в
наших вщносинах з усша нашим [и юпентами, сшвроб!тниками,
конкурентами та державою.
- Зосереджешсть на

навчаннк

ми постшно зосереджен!
особистому зростаннц розвитку та безперервному вдосконаленш.

на

3. ПРАВИЛА ТА ПРИНЦИПИ НАШО1 ЕТИКИ
ДП УКРАВТОГАЗ (надал1 - Пщтриемство) будуе свою д1яльнють
на принципах суворого дотримання вимог законодавства Украши та
законодавства шших краш, в яких вона здшснюе свою господарську

д1яльн1сть. Проте закони у р1зних краш^х е р1зними, 1 ми завжди повинш
дотримуватися Тх, але з огляду на нашу м1жнародну географ1ю б1знесу
маемо йти ще дал^ Щоб бути надшною компан1ею, нам потр1бно досягти
ще вищих стандарт1в та дотримуватиф IX у всьому, що ми робимо 1
говоримо щодня, скр^ь, де ми працюемо , р1К у р1К.
Отже Кодекс корпоративно! етикг виходить за меж1 нормативних
вимог.

Напн

комплаенсу та сумлшност!
внутр1шн1 стандарти
застосовуються навпъ там, де так1 нормативн1 вимоги вщсутнь

Для П1дприемства мае значения спошб, у який досягнуто результа^е,
а не лише факт Гх досягнення. Сп1вроб1т|ники мають сп1впрацювати один з
одним та формувати взаемовщносини 1^ постачальниками, споживачами,
конкурентами Пщприемства та 1ншими трет1ми особами,

виходячи 13

принцип1в чесност1 та сумлшности

Шдприемство оч1куе на сумл1нне дотримання встановлених норм
вважае

неприпустимим

недобросовюне

або

незаконне

досягнення

результатш своши сп1вроб1тниками.
Вщпов1дно до пол1тики П1дприемства
здшснюються в процес1 ТТ д1яльност

господарськ1 операц11, що

мають бути належним чином

вщображеш в обл1кових рег1страх. Будь -яке несанкцюноване втручання в
репстри бухгалтерського облшу, фа^ ьсиф1кащя зв1тност1, створення
неофщшних банювських рахунк1в чи вчинення шших дш з метою

незаконней' змши даних бухгалтерського облУку чи фшансово'1 звггност1 е
суворо забороненими.

ГКдпрИеМСТВО ОЧ1Куе В1Д СШВробУтНИШВ ЧеСНОСП На ВС1Х Р1ВНЯХ
орган1зацн та дотримання норм законодавства та внутршдпх нормативних
документ1в Шдприемства.

Внутр1шня система контролю ГНдприемства не може працювати без
чесност1, зокрема чесного ведения бухгалтерського облжу, чесних плашв

та бюджетных пропозищй та чесноУ економУчноУ ощнки проеютв.
Пол1тика ГНдприемства полягае у здшененш повного, справедливого,
точного, своечасного та зрозумшого розкриття у зв1тах У документах, яю

Шдприемство подае до р1зних оргашв контролю, передбачених
законодавством, та у зв'язках з громадськютю.
Ствроб1тники

Шдприемства

мають

надавати

всю

ютотну

шформацш, що ш вщома, вищому кер1вництву для прийняття р1шення
щодо розкриття такоУ 1нформацп.
Будь-яке порушення цього Кодексу тягне за собою вщповщш
наслщки аж до звшьнення. Тож вщ ус1х сшвроб1тник1в оч1куеться
усв1домлення своУх зобов'язань за цим Кодексом. Цей Кодекс мае
застосовуватись у поеднанш з 1ншими нашими пол1тиками та
процедурами, яю визначають додатков1 настанови та напрями, що
допомагають в ухваленш належних р1шень нашого Шдприемства.
У зв'язку з щею фундаментальною вимогою чесност1 та прозорост1 ми
зобов'язуемось дотримуватись низки керУвних принцишв:
-Охорона прац1 всього нашого персоналу та безпека 1 здоров'я
навколинпнх сп1льнот е надважливими.
-Сумлшшсть, прозор1сть та повага у взаеминах з учасниками наших
ПрОЦеШВ,

ВКЛЮЧаЮЧИ

НаШИХ

СШВроб1ТНИК1В,

П1ДРЯДНИК1В,

ДШОВИХ

партнер1в, державных органУв та сшльнот.

-НетерпимУсть до хабарництва чи корупщУ у будь-як1Й форм1 та
неприйнятшеть цих явищ.
-Повага до прав людини.
-Прагнення звести до м1Н1муму наш вплив на довкУлля з визнанням
потенщйного впливу нашоУ дУяльност1.
-Сшвпраця з нашими партнерами та краУнами, у яких ми ведемо
Д1ЯЛЬШСТЬ.
Норми, пов'язан! з цими кер1вними принципами, викладено нижче.

Ознайомлення з цим Кодексом

е обов'язковою вимогою та

сшвробУтник1в.

4. ПОЛ1ТИКА У СФЕР1 ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО

СЕРЕДОВИЩА
Шдприемство усв1домлюе всю М1ру ЬУдповУдальностУ перед нин1ШН1м I
майбутшми покол1ннями за вплив н^шоУ Д1яльност1 на навколишне
середовище та за можливий вплив, сприцинений Д1яльнУстю УУ шдприемств,

як1 реалУзують масштабн1 проекты в репонах УкраУни та шших краУнах.
Тому у своУй Д1яльност1 ПУдприемстцо здУйснюе еколопчно сталу 1
безпечну практику д1яльностУ, дотримуеться принципу динамУчного
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економ1чного розвитку з максималь^о рацюнальним використанням
ПрирОДНИХ ресурС1В Та ЗНИЖеННЯМ КШЬКбСТ1 В1ДХОД1В 1 ВИКИД1В.
Шдприемство зобов'язуеться постшно покращувати

еколопчш

показники свое! д1яльностт Для реал!зацн зазначеного Шдприемство:
- дотримуеться норм нац^онального та М1жнародного законодавства з
охорони навколишнього середовища, як1 стосуються и д1яльност1, та

застосовуе вщповщш

стандарти у

тих

випадках,

коли

належне

регулювання та законодавство вщсутне;
- заохочуе кожного сшвробггника до поваги та ощадливого ставлення
до навколишнього середовища, а тако^с особисто!" участ1 у покращенш
показниюв впливу господарсько'Г д1яльност1 Шдприемства на довкшля;
проводить вщповщне навчання сшвроб1тник1в;
-спшпрацюе з органами державнф влади та галузевими трупами з
метою сприяння розробщ ефективного законодавства 13 захисту
навколишнього середовища або змш до цього з метою врахування ризиюв,

витрат та переваг для енергетики та пост^чання продукцп;
-у сво'ш робот1 мае на мет1 запрбшання авар1Йним ситуац1ям та
зд1йснення контролю викид1в 1 В1дход1в для приведения Гх до безпечного
р1вня

за рахунок ефективного проектування, експлуатац11 та шдтримки

об'ект1в;
-забезпечуе швидке та ефективне реагування на вс1 еколопчн1
1нциденти, що виникають унаслщок и Д1яльност1, в тому числ1 взаемод1е з
органами державно!" влади;
-здшснюе та сприяе здшсненню досл1джень та анал1зу впливу
д1яльност1

Шдприемства

на

навколишне

середовище

з

метою и

вдосконалення для бшьшоТ в1дповщност! потребам охорони довк1лля;
-шдтримуе зв'язок з громадськютю з питань екологп та дшиться
свош досвщом з 1ншими з метою сприяння покращенню становища в

галуз!;
-здшснюе регулярний мошторинг та оцшку свое!" д!яльност1 з огляду
на дотримання положень ще!" пол1тики.

Сшвробггники:
-беруть активну участь у еколопчних проектах Шдприемства;

-у раз1 наявност1 1нформац11 про ситуащю чи умови, що можуть бути
потенцшно небезпечними для навколищнього середовища, невщкладно

повщомляють про це безпосереднього кер!вника П1дрозд1лу та структурний
шдроздш, що вщповщае за еколопчну та промислову безпеку.
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5.ПОЛИТИКА У СФЕР1 ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Ця полггика Пщприемства передбачае:
• ВИЯВЛеННЯ Й ОЩНКу рИЗИЮВ ДЛЯ ЗДОрОВ'я, ПОВ'яЗаНИХ 13 Д1ЯЛЬН1СТЮ
Шдприемства, яю потенщйно можуть вплинути на и сшвроб1тник1в,

контрагент1в або сусшльство;
•реал1зац1ю програм 1 вщповцщих захисних заход1в для мошторингу
таких ризиюв, зокрема здУйснення профшактичних заходУв;
•визначення шд час прийому на роботу сшвробп^ниюв та шд час
виконання ними сво'Ух посадових обов'язюв Ух здатност1 за станом здоров'я

виконувати свою роботу без невиправданого ризику для себе або шших;
•надання або забезпечення надання сшвроб1тникам медичних послуг,
необхУдних для лУкування професшних захворювань або травм, а також для

невщкладноУ медичноУ допомоги на робочому мющ;
•дотримання вс1х чинних закошв 1 правил, а також застосування
вщповщних стандарт1в у випадках, коли закони та правила вщсутш;
•проведения вщповщних перев1рок та оцшки своеУ Д1яльност1 для
визначення прогресу 1 сприяння дотриманню Ц1еУ пол1тики;
•проведения

добров1льних

програм 31

зм1цнення

здоров'я,

спрямованих на шдвищення добробуту, продуктивност1, а також особистоУ
безпеки сп1вроб1тник1в.

6.ПОЛ1ТИКА У СФЕР1 БЕЗПЕКИ
Ми намагаемось постшно покращувати показники реал1зац1У нашоУ
Полггики у сфер1 охорони прац!, еколопчноУ та промисловоУ безпеки
шляхом встановлення ч1тких цшей, досягнення яких пщтримуеться нашою
системою управл1ння охороною пращ, еколопчною та промисловою

безпекою. Це вимагае вщдач1 кожного сп1вроб1тника та культури, у ЯК1Й у
людей е стимул та вщчуття, що вони мають змогу щось змшити та

ПОВ1ДОМИТИ про проблеми у сфер1 охорони прац1, еколог1чноУ та
промисловоУ безпеки.

Ми

хочемо,

щоб

кожен

розум1в

свою

вщповщальнють за втшення ц1еУ пол1тики.

Ми зобов'язуемось:
•створювати безпечне робоче середовище, що захищае вщ травмувань

та мш1м1зуе шкщлив1 для людей умови пращ;
•встановлювати Ч1тку в1дповщальн^сть та вимоги щодо безпеки на

р1внях орган1зац11;

•систематично визначати та управляти ризиками у сфер1 безпеки в

рамках груповоГ программ з управлшня ризиками;
•забезпечити достатш ресурси для усшщного управлшня ризиками,
пов'язаними з безпекою;

•гарантувати компетентнють та здатшсть наших сшвробггниюв та

шдрядниюв виконувати роботу, яку ми доручаемо Тм зробити;
•забезпечити розумшня нашими сшвроб1тниками та шдрядниками
ТхньоТ в1дпов1дадьност1 у сфер1 безпеки та ознайомлення Тх з нормами
поведшки, яких вони повинш дотримуватись;
•визначати та керувати виробничими взаеминами як усередиш
Шдприемства, так 1 у зв'язках з трет1ми особами;
•дотримуватись стандар^е, що Грунтуються на передовш практищ
нафтогазовоТ галуз1 та вщповщають правовим та нормативним вимогам, в

ус1Х сферах д1яльност1;
•застосовувати напн стандарти та передов1 практики нафтогазовоТ

галуз1 там, де не юнуе в1дпов1дного законодавства;
•забезпечувати належний р1вень безпеки наших сп1вроб1тниюв та
ШДрЯДНИЮВ П1Д Час ТХНЬО'Т ПОДОрОЖ1 ЧИ ВИКОНаННЯ НИМИ робоТИ В1Д 1МеН1

Шдприемства;
•1нформувати про напн Ц1Л1 та показники у сфер1 безпеки;
•активно сшвпрацювати з ус1ма зац1кавленими сторонами, щоб

зрозум1ти та взяти до у ваги Тх проблеми;
•контролювати пост1йне застосування та регулярн1 перев!рки план1в
лшвщацп надзвичайних ситуац1й, антикризового управл^ния та плану 13

забезпечення безперервно'Т д1яльност1;
•розсл1дувати

1нциденти,

пов'язан1

з

безпекою, та

вживати

необхщних заход1в;
• як мш1мум, дотримуватись вимо
ВИробнИЧО! Д1ЯЛЬНОСТ1.

18014001 у вс!х сферах нашо'Т

7. ПОЛ1ТИКА 3 ОХОРОНИ ПРАЩ
Шдприемство

дотримуеться

нацюнального

та

м1жнародного

законодавства, стандарт1в 1 вимог у сфер! управлшня охороною пращ.

Для реал1зацп зазначеного Шдпри^мство впроваджуе

7 золотих

правил:

1. Вцщовщальнють та лщерство у забезпеченн1 охорони працй
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2.Выявления небезпек та ризиюв - систематична щентифшащя
небезпек та ризиюв, оцшка ризиюв та анал1з нещасних випадюв 1
професшних захворювань.

3.Визначення щлей щодо охорони пращ (першочергових ризиюв та
щлей профшактичних програм).
4.Створення безпечноУ системы - системна оргашзащя безпеки та
ппени пращ.
5.Використання безпечно'Г та справно!' техшки.

6.ГНдвищення квал^фшащУ.
7.1нвестищУ в персонал - мотиващя сшвроб1тниюв до формування та

ефективного функцюнування системы управлшня охороною пращ, змша
рол1 сшвроб1тниюв з пасивно!" на активну, закладення заохочувально!'
основы для безпечно!" поведшки.

Сп1вроб1тники:
•розумшть

вщповщальнють

за

власну

безпеку

та

свщомо

дотримуються правил охорони пращ Пщприемства;
•у раз1 виникнення ситуацй, що загрожуе здоров'ю або безпещ,
сшвроб1тники, яким це вщомо, ПОВИНН1 негайно пов1домити про ситуащю,
що склалася, свого безпосереднього кер!вника та структурный пщрозд1л з
охорони пращ.

8. ПОЛГГИКА У СФЕР1 ПРАВ ЛЮДИНИ
Права людини - це основы права та свободы, що належать будь-якш
особ! у свт, таю як пдшсть, р1вн1сть та повага. ^дприемство здшснюе
свою Д1яльн!сть В1ДПОВЩНО до принцишв Загально!' декларац11 прав

людини, конвенцш М1жнародно1 орган!зац11 прац1 (Конвенцй* № 29, 87, 98,
100, 105, 111, 138, 182), Глобального договору ООН 1999 р. Полггику
Пщприемства щодо захисту прав людини розроблено вщповщно до
положень зазначених акт1в.
I. Оргашзащя робочого процесу на Пщприемств! та регулювання
трудових в!дносин базуеться на таких принципах:

*Свобода з1брань та колективних п^реговор1в. Шдприемство поважае
право сп1вроб!тниюв самостшно обиратр та приеднуватися до профсп1лок
чи 1нших орган1защй для представництва сво!'х 1нтерес!в. П1дприемство
гарантуе забезпечення проведения переговор1в 13 пред ставником, якого

було добровшьно обрано сшвроб1тни ками в1дпов1дно до визначено'У
процедуры.
• Належн! умови прац! та умов а

оплати працй П1дприемство

зобов'язуеться створити для сшвроб1тнЦюв безпечн! та комфортш умови

пращ. Кожному сшвроб1тнику гарантуеться захист вщ зовшшшх та

ВНуТр1ШН1Х ЧИННИЙВ, ЩО МОЖуТЬ ВИНИКНуТИ ШД Час ЗДШСНеННЯ НИМ СВО1Х
трудовых обов'язйв та можуть завдати шкоди його здоров'ю чи майну.
Заборона дискримшацп. примусово'1 та дитячо!' пращ. Прийом на

роботу ослб, яй не досягли 18 ройв, та виконання ними трудових
обов'язйв допускаеться лише у випадках, визначених законом.

П. Шдприемство гарантуе, що законы права сшвробггнийв у жодному
раз1 не будуть порушуватися. Шдприемство здШснюе посййний анал1з
ризийв, що можуть призвести до порушення прав сшвроб1тнийв, та
робить все можливе для запоб1гання ш.
Шдприемство здшснюе пост!йний мониторинг дотримання принцишв,
викладених в цьому роздш.

9. ПОЛ1ТИКА ЩОДО ВЗАСМОДЙ 31 СШВРОБП НИКАМИ
Шдприемство з повагою ставиться до сшвроб1тнийв та надае Тм р1вш
можливост1 для професшного розвитку, реал1зац11 трудових прав,

розвитку профеешного та творчого потенц1алу. Неприпустимим з боку
Шдприемства е будь-яке розр1знення, недопущения або перевага, що
робиться за ознакою расовоУ приналежносй, кольору шк1ри, пол1тичних,
рел1пйних та шших переконань, стат1, гендерноТ щентичносй, сексуально!'
ор1ентащ1, етн1чного, соц1ального та шоземного походження, В1ку, стану

здоров'я, швалщност!, п1дозри чи наявност1 захворювання на В1Л/СШД,
с1мейного та майнового стану, ймейних обов'язк1в, м1сця проживания,

членства у професшнш СП1ЛЦ1 чи шшому об'еднанн1 громадян, участ1 у
страйку, звернення або нам1ру звернення до суду чи шших оргашв за
захистом сво1х прав або надання шдтримки 1ншим сп1вроб1тникам у
захист1 IX прав, за мовними або шшими ознаками, не пов'язаними з
характером роботи або умовами п виконання, та призводить до знищення
або порушення р!вност1 можливостей чи упередженого ставлення в галуз1
пращ.
Для реал1зацп' зазначеного Шдприемство:

•забезпечуе стабшьну та пдну зароб!тну плату;
•забезпечуе визнання та винагородження досягнень у пращ;

•створюе сприятлив1 та безпечш умови прац1;
•запроваджуе та розвивае системи навчання, мотиварп сп1вроб1тник1в,
оц1нки !'хнього потенц1алу, реал1зовуе ВС1 можливосй для пщвищення

квал1ф1кацп, профес1йного зростання, ефективноТ роботи;
•за умови фшансового стану надае соц1альне та медичне забезпечення
та шип елементи корпоративно']" сощально!' В1дпов1дальност1 в межах

програм, що реал1зуються Шдприемством.

Ствроб^ники:
•сумлшно виконують функцюнальш обов'язки ВЩПОВ1ДНО до умов

трудового договору/контракту;
•будують ефективну сшвпрацю: шдтримують толерантш та коректш
В1ДНОСИНИ з колегами, дотримуються принципу субординацп, обмшюються
досвщом та шформащею, будують командну роботу;
•дотримуються

вимог

законодавства,

виконують

рщення

ГИдприемства, внутршш документи Шдприемства та доручення
кер1вництва ГИдприемства;
•удосконалюють професшш знания та вмшня.
На Пщприемств1 е неприйнятними погрози чи ф1зичне насилля,
сексуальш домагання чи будь-яю шип утиски, знущання щодо
сшвробггниюв шд час

виконання функцюнальних обов'язюв чи

сшлкування з колегами або з будь-якими шшими особами, яю

перебувають у примщеннях чи на територп Пщприемства.
Будь-яка поведшка, що створюе загрозливу, ворожу чи принизливу

атмосферу для сшвроб1тника чи шшоГ особи, яка перебувае у примщеннях
чи на територп ГИдприемства, вважаеться порушенням цього Кодексу та е
шдставою для притягнення до дисциплшарноГ В1дпов1дальност1.
Заборона алкоголю, палшня, наркоти^в, зброУта азартних 1гор
Забороняеться

вживання

у

примщеннях

чи

на

територп

ГИдприемства, а також у транспортних засобах, що належать Пщприемству
або використовуються у виробничш д1яльност1, алкоголю, наркотичних
речовин, токсичних чи психотропних препарат1в, участь в азартних 1грах.

Перебування в примщеннях чи на територй1 Пщприемства або у
вищезазначених транспортних засобах у сташ алкогольного чи
наркотичного сп'яншня е тдставою для накладення дисципл1нарних
стягнень на сшвроб1тника.
Пщприемство визнае, що вживання алкоголю, наркотиюв або шших
психотропних речовин сп1вроб1тниками матиме негативний вплив на Ухню
здатн1сть належним чином виконуватц своУ обов'язки та на безпеку,
ефектившсть та продуктивнють 1нших сп1вроб1тник1в та П1дприемства в
щлому.

П1дприемство може зд1йснювати прзапланов1 пошуки наркотик!в та
алкоголю у примщеннях, що належать або контролюються
Пцщриемством. Пщприемство також мрже вимагати вщ сп1вроб1тник1в
пройти медичне обстеження або тест на вживання алкоголю та наркотиюв,
якщо е об'ективш шдстави тдозркрвати вживання алкоголю або
наркотиюв, зокрема в раз1 виникнення шЦидент1в на робочому М1СЦ1.

Палшня на робочому мющ чи ^ прим1щенн1, або на територ11
Шдприемства, кр1м спец1ально в1дведеник М1сць для палшня, заборонено.

Сшвроб^никам не дозволяеться проносити зброю в примщення чи на
територш П1дприемства, за винятком випадюв, передбачених внутр1шн1ми
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нормативными документами Шдприемства чи в^^повщним законодавством
Украши.

Корпоративний стиль
Сшвроб1тники - носи корпоративних цшностей 1 корпоративно1
культури Шдприемства. Сшвроб1тник Шдприемства незалежно вщ посади
мае сшлкуватись у чемнш, толерантнш та доброзичливш манери
Сшвробггник зобов'язаний дотрим шатися дшового стилю одягу, що
встановлений внутршшми документам] Шдприемства. Зовшшнш вигляд
сшвроб^ника не повинен бути зухвалим або недбалим.
Рекомендований дшовий стиль для сшвроб1тниюв Шдприемства - це
одяг 1 аксесуари, що дозволяють виглядати авторитетно, впевнено, солщно,
шдкреслювати професшний статус та викликати 1 змщнювати дов1ру колег
1 партнер1в.

10. ИОЛ1ТИКА ЩОДО КОНФЛ1 ТУ ШТЕРЕС1В
Шдприемство вважае своТх сшвроб ТНИК1В головною ЦШН1СТЮ, але не
може бути байдужою до ситуацй", коли у сп1вроб1тника виникае конфлшт
м1ж особистими 1нтересами та функцюнальними обов'язками, оск1льки це
становить загрозу для репутацп Шдприемства, може завдати шкоди ТГ
законним штересам та негативнс ВПЛИНуГИ На И Д1ЯЛЬН1СТЬ.

Конфл1кт 1нтерес1в - наявшЬть у сп1вроб1тника приватного 1нтересу у
сфер1, в як1й В1н/вона виконуе СВО1 ф) щкцюнальш обов'язки, що може
вплинути на об'ективнють чи неупередженють прийняття ним/нею р1шень,
або на вчинення чи невчинечня Д1Й шд час виконання зазначених
обов'язюв.
Сшвробггник зобов'язаний

самост ИНО ОЦШЮВаТИ уМОВИ 1 ДП, ЯК1
потенц1Йно можуть вплинути на об'ектафнють його трудовоУ д1яльност1.

До поширених ситуацш, що можуть призвести до конфл1кту 1нтерес1в,
належать, зокрема, таю:

• друга робота, якщо
обов'язюв на Шдприемствц

вона заважае виконанню функц1ональних

• надання консультацшних та шгш х послуг дшовим партнерам чи

конкурентам Шдприемства;
1 волод1ння

сп1вроб1тником

або

членом

С1мТ

сшвроб^ника

корпоративними правами в шшш комп^нп, яка е Д1ловим партнером або

конкурентом Шдприемства;
1 робота сшвроб^ника чи члешв с^^ Т сп1вроб1тника у компанп, яка е
дшовим партнером або конкурентом Шдириемства;
• наймання на роботу члешв щмТ сЦ1вроб1тника або 1нших родич1в у
свое пряме шдпорядкування.
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Пщ час

виконання

функцюнфльних

обов'язюв

СШВробтЗИК

зобов'язаний керуватися штересами Шд зриемства.

Сшвробкник повинен негайно
безпосереднього кер1вника 1 Группу з

ПИСЬМОВО

ПОВ1ДОМЛЯТИ

СВОГО

питань комплаенсу про наявнють

потенцшного або реального конфлкту штерешв. Таке повщомлення мае
бути зроблене сшвробкником заздал :пдь до виникнення конфлкту
штерешв у форм! декларацп, що наведена в Додатку 3 до цього Кодексу.

У сфер! конфлкту штерешв сп вробкники дотримуються таких
основних принцишв:
•уникнення

ситуацш

та

обстав ин, у яких особист1 штереси

сшвробкника при виконанш ним своУх ([)ункщональних обов'язк1в можуть
вплинути на об'ективнють прийняття ш м р1шень чи вчинення/невчинення

Д1Й в штересах Пщприемства або

будь-яким 1ншим чином можуть

призвести до конфлкту штере^в;
•прийняття ршень у межах функц ональних повноважень та лише в
штересах Шдприемства;
• вщмова В1Д використання будь-яки х актив1в, ресурс!в, 1нформацп, до

яких сшвробкник мае доступ у зв'яз! :у з виконанням функц1ональних
обов'язк1В, для отримання особистоТ фшансовоУ вигоди, а також вигоди
1НШИХ ф13ИЧНИХ або ЮрИДИЧНИХ ОС1б.
3

метою

попередження

виникнення

конфлкту

штерешв

Шдприемство:
•здшснюе прийом на роботу членш С1м'Г сп1вроб1тник1в за умови
проходження вщбору на загальних та р1вних умовах з 1ншими
кандидатами;
•встановлюе заборону пращ членк с1м'Т сп1вроб1тник1в на посадах,

що можуть призвести до конфлкту штерешв;
•здшснюе мошторинг ситуацш конфлкту штерешв на шдстав1

декларацш сп1вроб1тник1в щодо конфл1кту 1нтерес1в (за формою,
наведеною в Додатку 3) та вживае вцщовцщих заход1в з метою усунення

або мш1М1зацп впливу конфлкту штерешв.
Полкика ГЙдприемства також полягае в обмеженн! перебування
сп1вроб1тник1в на кер1вних посадах у неаф1л1Йованих, комерцшних
орган1зац1ях 1 заборон1 сп1вроб1тникам обшмати кер1вну посаду в 1нших

конфлкт 1нтерес1в або заважати
виконанню сшвробкником сво'к обов'^зк1в на Шдприемств1. Будь-який
сшвробкник може

об1Ймати

кер1вн1

посади

в

неафшшованих,

некомерц1Йних орган1зац1ях, якщо це не призведе до конфлкту штерешв.

Принципи врегулювання конфлкту штерешв передбачено Полкикою
з питань врегулювання конфлкту штерес1в.
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Необхщшсть

повщомлення

та

отримання

погодження

Групи з питань комплаенсу
I

Сшвробггник мае повщомити (за формою Додатка 3) Трупу з питань
комплаенсу заздалепдь (не шзшше н!ж за 5 робочих дшв) про таке:
•нам^р поеднувати роботу на Шдприемств1 з шшими видами трудовоУ
1 шдприемницько'У Д1яльност1;
•нам1р придбати частку участ1 в юридичних особах, якщо вщсоток
участ1 становить 10% та вище;
•нам1р увшти до складу оргашв управлшня шшоУ юридичноУ особи;
•прийом на роботу члена с1мТ сшвроб1тника або шшого родича
сшвроб1тника;
•появу нових афшшованих ос1б сшвроб^тника;
• появу

ознак

заштересованост!

П1Д час

здшснення

правочину

Шдприемством, якщо: 1) сшвробггник е членом виконавчого органу
юридичноУ особи, яка е стороною правочину; 2) сшвроб1тник отримуе
винагороду за вчинення такого правочину В1Д Шдприемства або В1Д

юридичноУ особи, яка е стороною правочину; 3) сшвробтшк бере участь у
правочиш як посередник; 4) внасл1док такого правочину сшвроб!тник
набувае майно;
•нам1р прийняти/надати подарункп або д1лову гостиншсть, варт1сть
яких перевищуе допустиму суму, встановлену цим Кодексом, якщо таю
подарунки/дшова гостиннють зд1йснюються у зв'язку з виконанням
сп1вроб1тником своУх функцюнальних обов'язк1в.

Группа з питань комплаенсу розглядае отриману шформащю та в раз1
В1дсутност1 пщстав для виникнення конфлжту 1нтерес1в або 1нших
обгрунтованих

фактор1в,

що

можуть

негативно

Д1яльшсть/репутащю/штереси Пщприемства,
сп1вроб1тника.

впливати

на

погоджуе декларащю

Умови погодження декларац1й та компетенц1я Групи з питань
комплаенсу визначаються вщповщним ^оложениям про Группу з питань
комплаенсу та Полггикою з врегулювання конфл1кту 1нтерес1в.
Якщо попередньо задеклароваш обставини зм1нилися, сшвроб1тник

зобов'язаний подати оновлену декларац1ю до Групи з питань комплаенсу
протягом 5 робочих дшв.

11. ПОЛ1ТИКА ЩОДО
В1ДМИВАННЮ КОШТ1В

ПРОТИДП

КОРУПЦП

ТА

Шдприемство проголошуе нульову толерантнють та абсолютну
неприпустим1сть будь-яких форм корупщУ. Шдприемство не вдаеться до
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корупцп з метою отримання будь-яких переваг у сфер1 свое!" Д1яльност1 вщ
урядових та М1жнародних оргашзащй, не проводить незаконних виплат за

сприяння або спрощення формальностей у зв'язку з господарською
д1яльн1стю, зокрема для забезпечення бшьш швидкого виршення тих чи

1нших питань, та д1е з суворим дотриманням антикорупцшного
законодавства.

Для реал1зацп ц1еУ политики Шдприемство:
I

• дотримуеться антикорупцшного законодавства та законодавства у
сфер1 вщмивання коптв у ВС1Х крашах, де Шдприемство здшснюе свою
Д1ЯЛЬН1СТЬ;
•сшвпрацюе з оргашзащями та партнерами, як1 дотримуються вимог
антикорупцшного законодавства;
•розробляе та запроваджуе антикорупцшну програму, полНики та

процедури зпдно з нормами чинного антикорупц1йного законодавства та
М1жнародних практик, спрямованих на посилення контролю за фшансовою
та бухгалтер^кою зв1тн1стю.

Шдприемство не здшснюе Д1яльност1, що пов'язана з легал1зац1ею
(вщмиванням) доход1в, одержаних злочинним шляхом.
Шдприемство не укладае будь-яких угод, щодо яких е сумшви
стосовно походження та призначення грошових копгпв, яю шдлягають
отриманню або сплат1.

Шдприемство в своТй Д1яльност1 дотримуеться режиму економ1чних
санкцш щодо будь-яких держав, як1 накладет урядом Украши, а також
санкцш США, ООН, СС, що забороняють вести Д1яльн1сть з юридичними

або ф1зичними особами, яю мають вщношення до цих держав або до
терористично'Г д1яльност1 та 1НшоТ незаконноТ д1яльност1.

Сп1вроб1тники мають повщомляти Группу з питань комплаенсу у раз1
виникнення будь-яких пщозр щодо контрагент!в та умов правочин1в, що

пропонуються Шдприемству.

12. ПОЛ1ТИКА ЩОДО П<ЬдАРУНК1В IД1ЛОВО1
ГОСТИННОСТ1
Шдприемство допускае можливють приймати чи надавати подарунки,
яю вщповщають загальновизнаним уйвленням про гостиннють, кр1м
випадк!в, передбачених Законом Украши Про запобшання корупцп.

При цьому вартють подарунка
прожиткового

М1н1муму

для

^е може перевищувати одного
працездатних ос1б, установленого

законодавством, надень прийняття подарунка, одноразово.1

Сукупна вартють подарунюв, отриманих В1д одн1е'1 особи (групи оаб)
протягом року, не повинна перевищувати двох прожиткових мш1мум1в,

1 Станом на 01.01.2017 це становило 1600 грн.
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установлених для працездатнсм особи на 1 шчня того року, в якому
прийнято подарунки.2
Подарунки 1 дшова гостиннють, що приймаються 1 пропонуються,

повинш вщповцщти таким критер1ям:
•презентуються не з метою отримання незаконно!' переваги чи впливу;
•вартють вщповщае становищу отримувача 1 ситуацп, в якш
подарунок чи дшова гостиншсть надаються, тобто вони не можуть бути

сприйнят1 як шдкуп;
•не повинш бути у вигляд1 гот1вки або такими, що легко
конвертуються у гот1вков1 кошти;
•частота подарунюв чи дшовоТ гостинност1 не створюе враження про
1хню незаконшсть;
•подарунки

1

дшова

гостиншсть

не

суперечать

чинному

законодавству.

Ствроб1тники:
• не пропонують, не дають, не общяють надати будь-яку неправом1рну

вигоду (грошов1 кошти, Ц1НН1 подарунки тощо) будь-яким особам
(включаючи, серед 1ншого, уповноважених 0С1б юридичних ос1б,

державних службовц1в, службових ошб) у незаконних ц1лях;
•не вимагають отримання, не приимають та не погоджуються
прийняти В1Д будь-яко'1 особи, прямо чи опосередковано, неправом1рну

вигоду (гот1вку, Ц1НН1 подарунки та шше);
• у раз1 виявлення майна, що може бути неправом1рною вигодою, або
подарунка у своему службовому примщенш невщкладно письмово
пов1домляють (але не п1зн1ше одного робочого дня) про цей факт свого
безпосереднього кер1вника та Группу з питань комплаенсу;
•перед тим, як запропонувати, надати чи отримати подарунки або
дшову гостиннють, що перевищують

встановлене вище обмеження

вартост1, надають декларащю за формо^ Додатка 4 до цього Кодексу та
отримують схвалення кер1вника Групи з питань комплаенсу.

13. П0Л1ТИКА ЩОДО АНТИМОНОПОЛЬНОГО ПРАВА,
КОНКУРЕНЦП
Шдприемство досягае свого економ

чного розвитку за рахунок чесно1

конкурентно! боротьби та надання якюник товар1в/послуг споживачам.

1 За 2017 р1к це станйвитиме 3200 грн.
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Шдприемство у взаемовщносинах з конкурентами:
•не допускае укладення угод з конкурентами щодо цшоутворення,

юпента або умов продажу;
•не укладае з конкурентами будь-яю угоди, спрямоваш на обмеження

конкуренцп;
I

•будуе вщносини з конкурентами на принципах взаемно'Г поваги,

завжди в1тае та шдтримуе взаемовипдну сшвпрацю;
•не допускае будь-яких прояв1в недобросовюноТ конкуренцп, а також
порушень цивЬпзованих норм ведения бЬнесу та правил дшово'Г поведшки.

Сп1вроб1тники:
•уникають р1зких заяв на адрес^

конкурента 1 необгрунтовано!

критики 1хньо"1 продукцп та послуг;
• не розповсюджують неправдиву

(неперев1рену) шформащю про

конкурента.

14. ПОЛ1ТИКА ЩОДО ВЗА6МОД113 КОНТРАГЕНТАМИ
ГОдприемство цшуе розвиток та пщтримку партнерських вщносин, що
базуються на основ1 довгостроково'Г сп1впрац1, взаемно! вигоди, поваги,
дов1ри та справедливост1, об'ективност1, та сумлшно виконуе своУ
обов'язки, передбачен! умовами договор!в.

Шдприемство у взаемодп з Контрагентами:
•прагне працювати з партнерами, яш мають бездогаину репутащю та

не перебувають п1д санкщями;
•проводить ретельний вщб1р партнер1в;
•завжди вир1шуе вс1 непорозум1цня, що виникають у процес1
д1яльност1, шляхом переговор1в та намагаючись д1йти компромюу;
• дотримуеться законодавства пр<

штелектуальну власнють та
використовуе лише Т1 об'екти 1нтелек уально"Г власност1, що створет

самостшно Шдприемством або одержан! на законних п1дставах;
•не розголошуе 1нформащю про

дшових партнерш, що може
призвести до матер1альних чи моральних збитюв П1дприемства та/або
дшового партнера, кр1м випадк1в, коли надання шформацй зд^йснюеться
зпдно з вимогДми законодавства.
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15. ПОЛ1ТИКА ЩОДО В^А€МОДЙ 3 ОРГАНАМИ
ДЕРЖАВНО1 ВЛАДИ
Шдприемство, усвщомлюючи сусп льну значимють результатш свое1
Д1яльносп та вщповщальнють перед державою як засновником та единим

акцюнером, прагне до побудови та тдтримки стшких, конструктивних
взаемовщносин з органами влади та

базуються на принципах законност^

мюцевого самоврядування, як1

обросовшност^ професюнал1зму,

партнерства, взаемно'Г дов1ри, поваги та ^епохитност! зобов'язань.

Для реал1зацн* пол1тики щодо взае? лодп з органами державно! влади
Шдприемство:
• не бере участ1 в акщях з аптащУ, пс лггичшй Д1яльност1 та не фшансуе

пол1тичн1 оргашзащУ;
•не надае в користування активи (прим1щення, оф1сне приладдя,
електронну пошту, апарати факсимшьн >го зв'язку, кошри тощо) з метою
шдготовки та розповсюдження матер1ал[1в для аптащУ, не надае активи як
внески в пол1тичн1 орган1зацп чи на кори сть кандида^в на виборну посаду;
•забороняе аптувати 1нших сп1вроб1тник1в на користь будь-яких

пол1тичних парт1Й або кандидаДв протягом робочого дня;
• надае
державних

передбачену
оргашв

в

законодавс^вом

обсяз1

та

у

1нформац1Ю за

порядку,

як

це

запитами

передбачено

законодавством, не приховуе, не затриму е 1 не спотворюе шформащю;
• не укладае угоди з компашею, що повнютю або частково перебувае у
власносД державного службовця, члена парламенту або Ух близьких

родич1в, без попередньоУ згоди з Группо

з питань комплаенсу;

•уникае р1зких заяв та необгрунтовано1 критики на адресу оргашв
державноУ влади.

Сп1Вроб1тники:
•не використовують активи Шдприемства (прим1щення, офюне
приладдя, електронну пошту, апарати факсимшьного зв'язку, коп1ри тощо)
з метою пщгртовки чи розповсюдження матер1ал1в аптащУ пол1тичного

характеру або для тдтримки власноУ пол^ичноУ Д1яльност1;
•завчасно шформують безпосереднього кер1вника, якщо планують
займати виборш посади, та обговорюють з ним можливий негативний

вплив виборноУ посади на службов! обов'язки;
• переконуються,

що

шформащ^,

що

надаеться

державним

службовцям у зв'язку 13 запитом чи розслщуванням, е достов1рною та
точною, а законш 1нтереси Шдприемства - захищеними,

17

16. ПОЛПЕНСА ЩОДО ВЗАСМОДЙ 3 ПРЕДСТАВНИКАМИ

ЗАСОБ1В МАСОВО1ШФОРМАЦЙ
Шдприемство постшно взаемод1е 13 засобами масово! шформацй" (дал1
- ЗМ1) та будуе вцщосини на принципах вщкритост1 та прозоростц
оперативносп та готовност1 до д1алоГу, дотримання високих етичних
стандар^е сшлкування.

Для реал1зацп пол1тики щодо взаемодп з представниками засоб1в
масовоТ шформащ'У Шдприемство:
• визначила вцщовщальним за взаеуюддо 31 ЗМ1 та единим джерелом

надання шформацй про Шдприемство Управлшня з обслуговування
буд1вель та соц!альних питань, який ви^ористовуе для цього ус1 доступн1

канали комун1кац11;
1 визначила уповноважених ос!б

Шдприемства, як1 мають право

публ1чно виступати вщ 1мен1 Шдприемс^ва в ЗМ1 та пщ час шших заход1в
за участю представник1в ЗМ1, обговор^овати д1яльн1сть Шдприемства 31
ЗМ1.

Сп1вроб1тники:
•уникають будь-яких заяв або висловлювань, шо можуть бути

сприйнят1 як оф1ц1йна позиц1я Шдприемства та вплинути на п репутац1ю;
•не передають до ЗМ1 1нформащю та документи, а також заяви про
поточний фшансовий стан Шдприемства 1 прогнозну ф1нансову зв1тн1сть,
якщо не мають вщповщних повноважень для цього.

17. ПОЛПИКА ЩОДО ЗАХИСТУ ШФОРМАЦЙ
Шдприемство вщповщально ставиться до захисту шформацй:

•дотримуеться правил конф1денц1Йност1 щодо шформацп, отриманоУ
В1Д трет1х ос1б (партнери, п1дрядники та 1НШ1);
•не допускае розповсюдження недортов1рноУ шформащУ, викривлення

факт1в, що мо^се завдати шкоди ш, ГУ партнерам та краУн1 в Ц1лому;
•захищае

власну

шформащю:

1нформац1я

використовуеться

сп1вроб1тниками Шдприемства виключно для виконання функцюнальних

обов'язюв 1 може бути розкрита або передана трет1м особам т1льки в обсяз1
та в порядку, що передбачеш чинним законодавством УкраУни та

внутр1шшми дркументами Шдприемства;
•збер1гае персональн1 дан1 сп1вроб1тник1в у режим1 конфщенщйност1,
збирання та оброблення персональних даних зд1йснюеться з дотриманням
вимог законодавства.
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Сшвробггники:

•не дшяться в1домою Ум внутр1шньою шформащею, яка не була у
встановленому законодавством поряд^у розкрита або оприлюднена, з
будь-ким, включаючи родич1в та друз1в,
крш випадкт, коли це становить

частину функщональних обов'язюв;
•отримують,

передають,

зберщають,

знищують

шформащю

ВЩП0В1ДН0 до законодавства та внутрпнг IX документ1в Пщприемства.

У перюд дп трудового договору/контракту та протягом п'яти роюв
теля його припинення сшвроб1тннки зобов'язаш дотримуватися
конфщенцшносги щодо шформаци П1|Дприемства та УУ контраген^е 1
вживати заход1в для запобтання п несанкцюнованому розкриттю.

18. ПОЛИТИКА ВИКОРИСТАННЯ АКТИВШ ШДПРИ€МСТВА
До актив1в ГПдприемства належать: майно, ]грошов1 кошти,
шформащя, об'екти 1нтелектуально1 власност!, в тому числ1 л1ценз11,
патенти, програмне забезпечення, облзднання, що використовуеться в
шдивщуальному порядку (наприклад, мсб1ЛЬН1 телефони 1 комп'ютери).
Нематер1альн1 активи, створет а(ю розроблен1 сп1вроб1тниками в
рамках виконання своУх функц1ональних обов'язк1в, е власшстю
Пщприемства в частин1, що не суперечить чинному законодавству або
укладеним договорам.

Ствроб1тники:
•несуть в1дпов1дальн1сть за використання актив1в ГКдприемства в ГУ

штересах;
•утримуються В1Д користування власн1стю та 1нформац1ею
Пщприемства для отримання власноУ корист1;
• використовують комп'ютерш системи та обладнання Пщприемства з

дотриманням дшчих заход1в безпеки та внутр1шнього контролю;
•не порушують систему безпеки шд час передач! даних мережею
(наприклад, за допомогою електронноУ пошти);
•не передають свое 1м'я користувача або парол1 1ншим особам 1 не
дозволяють Ум користуватися своУми робочими комп'ютерами;
•не використовують комп'ютери для незаконно! д1яльност1 та
азартних 1гор, а також не отримують доступ, не збер1гають, не
пересилають, не розмщують 1 не публшують 1нформац1ю, що М1стить
порнографш, матер1али, що пропагують насилля, ненависть, тероризм,
дискримшащю, залякування, а також непристойш та принизлив1

матер1али;
•не використовують робоч! телефони, факси, коп1ювальн1 машини,
персональний комп'ютер та аналопчне обладнання для власних потреб;
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•повщомляють безпосередне кер1вництво та Управлшня безпеки про
факти розкрадання, розтрати, ненадежного використання актив1в чи фощпв

Шдприемства;
•запобшають шахрайству.

Сшвробпник зобов'язаний шклуватися про збереження матер1альних
1 нематер!альних щнностей Шдприемства.

Неправом1рне користування активами Шдприемства е шдставою для
притягнення до дисциплшарноТ, адмшютративно'Г або кримшально^
В1ДПОВ1 ДаЛЬНОСТ1.

19. В1ДПОВ1ДАЛЫПСТЬ ЗА ДОТРИМАННЯ ПОЛОЖЕНЬ

КОДЕКСУ
Сшвробггник несе вщповщальнють за неухильне дотримання
положена цього Кодексу.
Шдприемство застосовуватиме дксцишпнарш заходи до кожного

порушника Кодексу. Шдприемство робитиме застереження або
надсилатиме листи-попередження, чи оголошуватиме догани за незначш

порушення. Порушення ж бшын серйфного характеру або повторю чи
неодноразов1 порушення можуть призво^ити до тимчасового безоплатного
вщсторонення вщ роботи, переведения
нижчу посаду, позбавлення або
зменшення розм1ру премш, надбавок чи шших складових зароб1тноТ плати,
заход1в зпдно
вжиття сукупност1 вищезазначених
вимогами
законодавства. Звшьнення, як правило, Застосовуеться у раз1 крад1жки або
1нших порушень, що пов'язаш 13 зло^живанням дов1рою або значним
шахрайством, або у випадках, коли осроба вчинила декшька порушень,
В1дпов1дно до вимог законодавства про працю.
Шдприемство також може вимагати вщшкодування матер1альних

втрат та збитюв через суд або звернутйсь до правоохоронних оргашв до
початку судового процесу.
Дисциплшарш стягнення застосовуються вщповщно до чинного
законодавства та норм колективного договору.
У випадках, передбачених чинним законодавством, Шдприемство
МОЖе ПОВ1ДОМЛЯТИ ПраВООХОрОНШ ОргаНИ ПрО ВС1 В1ДОМ1 1Й ПОрушеННЯ, ЯК1

можуть тягнути за собою кримшальну в1дпов1дальн1сть.

20. ПРИКШЦЕВ1 ПОЛОЖЕНИЯ
Цей Кодекс е невщ'емною частиною правил внутр1шнього трудового
розпорядку Шдприемства.

Ус1 сп1вроб1тники Шдприемства мають бути ознайомлен1 з Кодексом
шд час оформления на роботу на Шдприемство та мають шдписати
зобов'язання сшвроб1тника за формою Додатка 2 1 декларац1ю за формою
зпдно з Додатком 3.

1нформац1я, що надаеться сшвробггниками у зазначених декларац1ях,
вважаеться конфщенщйною та не шдлягае розкриттю жодним трет1м
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сторонам.

Деклараци

сшвроб^ниюв

призначеш

виключно

для

внутршнього використання.

Ус1 сшвроб1тники вчасно шформуються про змши у Кодексг
Якщо сшвробггник у зв'язку з будь-якими причинами

у

встановленому порядку не ознайомився з Кодексом або не шдписав
вищезазначене зобов'язання ствроб1тника за формою зпдно з Додатком 2,
то це не звшьняе його вщ зобов'язання дотримуватися умов Кодексу.

Процес контролю дотримання положень Кодексу
Сшвроб1тники ГПдприемства повинщ вживати вщповщних заход1в для
запобшання порушенню Кодексу.
Сшвроб1тники повинн1 негайно шформувати про можлив1 порушення
Кодексу Группу з питань комплаенсу або шляхом використання ЛШ11
дов1ри, а також свого безпосереднього кер!вника.

Ус1 под1бн1 повщомлення збер1гают]ься конф1денц1йно та можуть бути
подаю на аношмнш основь Шдприемсгво не пересл1дуе та не дозволяе
вжиття жодних заход1в за надання сумлшного зв1ту про порушення цього
Кодексу.

Контроль за дотриманням положе^ь цього Кодексу покладаеться на
Группу з питань комплаенсу.

Звернення за порадою або повщомл^ння про порушення
Якщо у Вас виникли питания з приводу тлумачення 1 застосування
положень Кодексу звертайтесь до Групи з питань комплаенсу.
Поставити запитання, повщомити п]ро порушення або обговорити сво!
сумнши можна також звернувшись
запобшання корупцп Сухомлинова А.О.:

до

Уповноваженого з

питань

+ 38-093-194-64-67

Трупа з питань комплаенсу ДГ УКРАВТОГАЗ пщтримуе 1
забезпечуе етичну поведшку 1 в1ддан1сть цшностям, пол1тикам та
процедурам Щдприемства, чинному законодавству, а також проводить
незалежний розгляд звтв про порушення.
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Додаток 1
до Кодексу корпоративно! етики

ГЛ0САР1Й
Контрагент - поточний або по1: енщйний партнер Шдприемства
(включаючи кл1ент1в, посередниюв та аг НТ1В);
сшвробггник - ф1зична особа, що

клала з ГБдприемством трудовий
ДОГОВ1р/кОНТраКТ або ШШИЙ ЦИВШЬНО- йравовий догов1р, що передбачае
особисте виконання певноУ функцй за плату
члени

с^м'Т

сшвробптшка

-

чолов1к/дружина,

син/донька,

зять/невютка, батько/мати, особа, я

перебувае шд оп1кою або
са
шклуванням сшвробггника, ошкун (шкл вальник), брат/сестра, 1нша особа,

яка сшльно проживае та пов'язана стльНим побутом з Сп1вроб1тником;
афшшоваш особи сшвробггника:

1)члени ^м'У сшвроб1тника;
2)юридичш особи, в яких сшвробшшк або член шм'У сшвроб1тника:
волод1е прямо або опосередковано самостшно чи стльно з

1НШИМИ особами часткою у розм1р1 10 1 бшыде В1дсотк1в статутного
кап1талу або прав голосу в юридичшй особ1; або
- е кшцевим бенеф1ц1арним власником (контролером)
подарунок - грошов! кошти або

шше майно, переваги, шльги,
послуги, нематер1альш активи, яю надають/одержують ствроб1тники
безоплатно або за ц1ною, нижчою за м^мальну ринкову у зв'язку з

виконанням своУх функц1ональних обов'хзюв;
дшова гостинн1сть - це витрати

на сощальн!, корпоративн1,
спортивн1, культурн1 заходи, на харчування , проживания або розваги з
метою встановлення д!лових взаемов1дносин ЧИ ВИЯВу ВДЯЧНОСТ1, ЯЮ
здшснюються

у

зв'язку

з

виконанням

сп1вроб!тниками

своУх

функц1ональних обов'язюв.

К1нцевий бенеф!щарний власник - ф1зична особа, яка незалежно вщ
формального володшня мае можлив1сть зд1Йснфвати виршальний вплив на управл1ння
або господарську д1яльшсть юридичноУ особи

езпосередньо або через шших ос1б, що
здшснюеться, зокрема, шляхом реал^зацй' права володшня або користування вс1ма
активами чи Ух зрачною часткою, права вирш.шьного впливу на формування складу,
результати голосування, а також вчинення

правочинш, як! надають можлив!сть

визначати умови господарськоУ д1яльност1, дав^ти обов'язков1 до виконання вказ1вки
або виконувати функщУ органу управл1ння, або
шляхом прямо^^ або опосередкованого (череЬ 1ншу ф1зичну чи юридичну особу)
ВОЛОД1ННЯ одшеЮ особою самоспйно або сп!льно з пов'язаними ф!зичними та/або
юридичними осрбами часткою в юридичн!й о СОб! у рОЗМ1р! 25 ЧИ бШБШе ВЩСОТК1В
статутного кашт^лу або прав голосу в юридичшй особи
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Додаток 2
до Кодексу корпоративно^' етики

ЗОБ0В^ 13АННЯ
сшвроб1тника Шдприемства
Я,

(ШБ, найменування посади), цим тдтверджую, що ознаиомився
(ознайомилась) з Кодексом корпоративн л етики 1 зобов'язуюсь неухильно
дотримуватися положень цього Кодексу.
Я згоден (згодна), що це зобов'язання становить невщ'емну частину

мого трудового договору (контракту) та

ого порушення може спричинити

притягнення до дисциплшарно'1 вщповщ шьностг
Я також розум1ю 1 згоден (згодна), що це зобов'язання поширюеться
на вс! зм1ни 1 доповнення до цього Кодек су.

Дата

тдпис

П1Б
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Додаток 3
до Кодексу корпоративно!"
етики

Декларащя щодо к нфлжту штереав4

Дата
Пр1звище,

1м'я,

по

батьков!
Посада
Питания

Втдповщь

(Так/И;
Якщо Так, то

падайте
коментар)
Чи е у Вас афшшоваш юридичш о^ ;оби 5 ? Якщо
вщпов1дь Так, то зазначте, будь ласка, назву
ще! юридично! особи, а також таю в
домости
чи перебувае зазначена юри ична особа в
дшових вщносинах або веде переговори з

НАК Нафтогаз Украши?
чи

е

зазначена

юрид ^ана

особа

конкурентом НАК Нафтогаз Украши?
Чи е Ви або члени Вашо! с1м'! членами органт
управлшня

(правлшня,

наглядово!

виконавчим

кертником,

членом

ради),

реВ131ИНО1

ком1сп, радником, дов1реною особою:

Цей документ носить конфщенцшний характер та не шдлягае розкриттю жодним
трет1м сторонам. Декларащя призначена виключно для внутр1шнього використання.
5 Афшшоваш юридичш особи - юридичш особи, в яких сшвроб1тник або член
сшвроб1тника:

волод1е прямо або опосередковано самост1Йно чи сп1льно з шшими

особами часткою у розм1р1 10 1 б1льше В1дсотк1в статутного кашталу або прав голосу в
юридичшй особ!; або (п) е К1нцевим бенеф1Ц1арфим власником (контролером).
6 Члени С1м'1 сшйробпника - чолов1к/дружина, син/донька, зять/нев^стка, батько/мати,

особа, яка перебувае шд ошкою 1 П1клуванням сп1вроб1тника, оп1кун (шклувальник),
брати/сестра, 1нп1а особа, яка сшльно проживгють та пов'язан1 сгпльним побутом 31
СП1Вроб1ТНИКОМ.
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- в юридичшй особ1, що перебувае в дшових
вщносинах або веде переговори з Нак Нафтогаз
Украши,
- в юридичнш особ1, що е конкурентом НАК

Нафтогаз Украши.
Чи працюете Ви за сумюництвом?
Чи плануете Ви або члени ВашоТ С1М 'Т будь-який
правочин, що може
виклика[ги
конфлшт
1нтерес1в?
Чи отримували Ви протягом поточного року
будь-яю подарунки/квитки ца будь-яю
заходи/шип матер1альн1 або нематер1альш
Ц1нност1 вщ трет1х ос1б, з якими НДК Нафтогаз
Украши мае/плануе дшов! вщносини?
Чи працюють члени ВашоУ щм'У або 1НШ1 РОДИЧ1 В
НАК Нафтогаз Украши? Якщо вщповщь Так,
вкаж1ть, будь ласка, П1Б та займану посаду.

Чи е члени ВашоУ с1мТ публ^чни^ и Д1ячами?

Перед заповненням цШ деклараци

я
Кодексом корпоративног етики та Антг

ознайомився (ознайомилась) з
корупцшною програмою.

Я тдтверджую правдивгсть наведеног з деклараци тформацп та надаю
дозвш на обробку персональных даних та перевгрку цгег тформаци.

Дата

тдпис

П1Б
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Додаток 4
до Кодексу корпоративно!" етики

ДЕКЛА РАЦ1Я
про отримання/нЕ дання подарунка

Дата

ШБ
Посада

№

Дарувальник/Отримува

п/п

Ч Та ЙОГО В1ДН0СИНИ 3
Компашею

Опис подарунка

Приблизна
ринкова варткть

Дата та мюце
отримання/надання
подарунка

1.
2.
3.

/

/

тдпис

П1Б

7 Подарунок - це грошов1 кошти або 1нше майно, переваги, пшьги, послуги,

нематер1альн1 активи, як1 надають/одержують сп1вроб1тники безоплатно або за щною
нижчою за М1Н1мальну ринкову у зв'язку
функцюнальних обов'язк1в.

26

р

виконанням сшвроб^никами сво1х

ЗАТВЕРДЖЕНО
Нака^ ДП УКРАВТОГАЗ

№

п

В1Д

2018 року

ПОЛ1ТИКА
з питань врегулювання конфлжту штере^в ДП УКРАВТОГАЗ
1. Загальш п^ложения

1.1.Полкика з питань врегулюв^ння конфлшту штере^в (даш Полггика)

визначае

правила та заходи,

спрямоваш на

забезпечення

попередження та управлшня конфлшто;^ штереав 1 створення атмосфери
в1дкритост1 1 прозоросп у кожному в^падку, коли мае мюце конфликт
штереав або ризик його виникнення.
1.2.Головною метою Полкики

е попередження та управлшня
конфлжтами штереав, для недопущения зловживань та захисту штереав

ДП УКРАВТОГАЗ (надал1 — Шдприемство), а також забезпечення
справедливое^ та неупередженост1 шд час прийняття ршень при зд1йсненн1
Д1яльност1 Пщприемства.
1.3.Д1я Ц161 Пол^ики поширюеться на ВС1Х посадових ос1б та пращвниюв
Шдприемства (дал1 - пращвники) незалея^но вщ займано!" посади (включаючи
працюючих за цившьно-правовим догово^ом).
1.4.В цш Пол1тиц1 термши вживаються у значениях, наведених у
Кодекс! корпоративно!' етики НацюнальБо!" акщонерно! компанн Нафтогаз

Украши

(дал1

-

Кодекс),

Антикор упц1Йнш програм1 Нац1онально!'

акцюнерно!" компанп Нафтогаз Украши та Антикорупцшнш програм1
Шдприемства (дальАнтикорупцшна прогэама).
1.5.Ця Пол^ика розроблена вщповщно до законодавства Украши,

Статуту Компанп, вимог Кодексу, Антикорупц1йно!' програми та шших
внутр1шн1х документ1в та з застосуваннлм провщних М1жнародних б1знеспрактик, зокрема рекомендацш Орган1зап11 економ1чного сшвроб^ництва та
розвитку.
2. Основн1 принципи управлшня конфлштом 1нтерес1В 1 заходи з
його попередження
2.1.

Управлшня

конфлйстами штере^в

на Шдприемств1

вимагае

дотримання таких принцишв:
-обов'язкове розкриття ус1ма прац1внйками в1домостей про реальний або

потенцшний конфлкт штерес1в або нав^ь про видим1сть такого конфлжту;
-шдивщуальний розгляд, оцшка ризик1в для Шдприемства, як1 несе в
соб1 кожен окремий випадок, 1 врегулювання кожного випадку конфлшту
1нтерес1в;
-дотримання збалансованост1 штерефв Шдприемства, и прац1вник1в 1

контрагент!в при врегулюванн! конфл1кту 1нтерес1в;

-конфщенцшшсть процесу обробки йдомостей про конфл1кт штересЁв та
процесу його врегулювання (за бажанням прац1вника);
-наявнЁсть конфлЁкту ЁнтересЁв цц не е свЁдченням того, що особа
приймае незаконнЁ рЁшення чи вчиняе

неправомЁрнЁ д1У. Проте ситуацЁУ
конфлЁкту ЁнтересЁв вимагають обов1 язкового врегулювання з метою
забезпечення об'ективностЁ та неупередж еностЁ в виконанш функщональних
обов'язюв, прийняттЁ рЁшень та вчиненш дёй.
2.2. 3 метою попередження виникнення конфлшту ЁнтересЁв пращвник
Шдприемства дотримуеться таких основних принцишв:
- здшснюе ощнку своУх приватних ЁнтересЁв, Ух впливу на об'ективнЁсть
та неупередженють прииняття р1шень та на вчинення чи не вчинення дш шд
час виконання своУх функщональних о6ое 'язкёв;
- уникае ситуащй та обставин, у яки х приватнЁ Ёнтереси працЁвника при
виконаннЁ ним своУх функщональних обов'язюв можуть вплинути на
об'ективнЁсть прииняття ним рЁшень чи вшнення/не вчинення дёй в 1нтересах
Шдприемства або будь-яким шшим чином можуть призвести до конфл1кту
штерес1в;
-приймае рЁшення у межах фун^одюнальних повноважень лише в

Ёнтересах Шдприемства;
-вщмовляеться в'щ використання будь-яких актив1в, ресурс1в, Ёнформацй",
до яких пращвник мае доступ у зв'язку з виконанням функцюнальних
обов'язюв, для отримання особистоУ виге ди, а також вигоди 1нших ф1зичних

або юридичних осЁб;
-не бере участь в прийнягп р1шень та не впливае на прииняття р^шения
щодо будь-яких процесЁв, операщй, угод, щодо яких у нього е приватний
штерес (учасником угоди е пращвник, ч^ени його с1м'У або юридична особа,

щодо якоУ у нього \ члена його сём'У е бЁзн гс-штерес);
- дотримуеться заборони прямо чи опосередковано спонукати у будь-

який спосЁб пщлеглих або Ёнших працщниюв Шдприемства до прииняття
рЁшень, вчинення дёй або бездЁяльностЁ н^ користь своУх приватних ЁнтересЁв
або приватних ЁнтересЁв третЁх осЁб;
- повЁдомляе про наявнЁсть конфлЁкту штересш у порядку, встановленому
в КодексЁ.

2.3. Додатком 1 до щеУ Полётики навЬдено детальнЁ приклади конфлЁктЁв
ЁнтересЁв, якё можуть виникнути. Цё ре <:омендацн не е вичерпними, тому
працЁвникам необхЁдно самостЁйно ощнювати умови 1 дп, як1 потенщйно
можуть вплинути на об'ективнЁсть виконання ним своУх функцЁональних
обов'язкЁв, та приймати рЁшення вёдпоеёдно до принцишв Кодексу Ё цЁеУ
Полётики.

2.4. СамостЁйну оцЁнку наявностЁ конфлЁкту ЁнтересЁв пращвником
рекоменд)ються проводити за допомогою тесту, наведеного у додатку 2 до
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щеУ Пол^тики. У раз1 необхщноеп пращвники можуть звернутися за
консультащею та роз'ясненнями до Служби комплаенсу Групи Нафтогаз
(дал1 - Служба).
2.5. Кер1вники тдроздшв Шдприе^ства повинш негайно повщомити

Трупу з питань комплаенсу ДП УКРАВТОГАЗ, якщо в процещ виконання
сво'Ух функцюнальних обов'язюв Ум стала вщома така шформащя:
- пращвники приймають участь у правочинах (виступають шдписантами,
надшен1 повноваженнями з прийняття ршень тощо) одночасно з боку
Шдприемства та шшо'У сторони правочину, в тому чишп в ситуащях, коли
стороною правочину е шше тдприемство Групи Нафтогаз;
- пращвники Шдприемства, яю е членами одше'У шм'У:
- мають одночасно право першого та другого шдпису на Шдприемств!,
- функцюнально пов'язанйшдконтрольш один одному (наприклад: один
13 пращвник здшснюе контроль л1мтв повноважень шшого або проводить
0Ц1нку ризик1в по операцп, яку супэоводжуе другий, або проводить
розрахунки за угодами, яю були укладеш його членами с1м''Г, або здшснюе
перев1рку д1яльност1 члена своеТ с1м'1 тошо).
2.6. 3 метою попередження конфлшту 1нтерес1в запроваджуеться ряд
додаткових контрол1в, як! наведен! в додатку 3 до Ц1е1 Полггаки.
3. Порядок повщомлення 1нфо эмацй про конфл^кт 1нтерес1в
3.1. На Пщприемств1 встановлюеться такий порядок повщомлення про

конфлкт 1нтерес1в:
- первинне декларування 1нформап11 про зовшшню б1знес-Д1яльн1сть
прац1вника та член1в його с1м'Т, наявност! родинних зв'язюв на П1дприемств1;
- надання шформацп Груп1 з питань комплаенсу Шдприемства в раз1

зм1ни задекларованоУ рашше шформацй" або при виникненн1 ситуащУ
(обставин), при якш виникае (може виникнути) конфлкт штереав.
Наприклад: пращвник встановлюе вщ 1мен1 Пщприемства дшов1 в1дносини з
юридичною особою, в якш вш або член його С1М'У е кер1вником\членом
органу управлшня \ засновником \ волод1е 1стотною часткою участ1.
3.2. Первинне декларування даних зд1йснюеться в письмовому вигляд1 за

формою Декларацй" щодо конфлкту 1нтерес1в, наведеною в Додатку 3 до
Кодексу (дал1 - Декларащя), при прийом1 на роботу. Якщо в Декларацй' хоча
б на одне з питань е вцщовщь Так, то начальник вщдшу кадр1в

ДП УКРАВТОГАЗ передае Декларащю на погодження до Групи з питань
комплаенсу Шдприемства та шформуе Управлшня економ1чноУ та

шформацшноУ безпеки. Трупа з питань комплаенсу Шдприемства за
результатами розгляду Декларацй' кандидата на прийом на роботу надае

3

висновок щодо можливоеп прийому йогр на роботу на Пщприемство, який е
обов'язковим до виконання.
3.3.Пращвник зобов'язаний негайно письмово або за допомогою
електронноУ пошти повщомляти свого безпосереднього кер1вника та Групу з
питань комплаенсу ГНдприемства про на^внють потенцшного або реального

конфлжту штереав, а також про ситу^щУ (обставини), при якш виникае
(може виникати) конфлжт штерешв, щоб така ситуащя (обставини) була
проанал1зована 1 були здшснеш необрдш заходи щодо попередження
виникнения або врегулювання такоУ ситу^щ (обставин).
3.4.У раз1 зм1ни даних, зазначених у ДекларащУ (наприклад: виникнення
родинних зв'язюв на Шдприемств1, мож^иве призначення до складу оргашв
управлшня юридичних ос!б тощо), пращвник повинен протягом 5-ти робочих
ДН1В подати оновлену Декларац^ю Груш з питань комплаенсу Пщприемства.
3.5.За необхщност1 Трупа з пита^ь комплаенсу ГНдприемства може
звернутися до прац1вника з проханням найати \ уточнити шформащю, надану
вщповщно до пп. 3.3 та 3.4 щеУ Пол^нки.
3.6. ДекларащУ прац1вник1в збер1гак >ться у Труп! з питань комплаенсу
ГНдприемства протягом 3 роюв з дати звшьнення прац1вника. Вщдш кадр1в

ГНдприемства повинен забезпечити сво^часну (протягом 10 робочих дшв)
передачу заповнених Декларацш до Груш з питань комплаенсу ГНдприемства.
3.7. У раз1, коли виникнення конфлг сту штерес1в пов'язане з роботою у
склад! колепального органу, при роз ляд! певного питания пращвник
повинен ПОВ1ДОМИТИ про це на засщанш колепального органу та шсля
засщання - Групу з питань комплаенсу ГНдприемства. У такому випадку

пращвник не мае права брати участь у прийняги ршення колепальним
органом стосовно цього питания, а також здшснювати вплив на прийняття
ршення шшими членами колепального органу. Директор ГНдприемства
повинен також повщомити про виникнення у нього конфлшту штереав

Ком1тет з питань етики наглядовоУ ради Н^К Нафтогаз УкраУни.
3.7.1.Про конфлйст 1нтерес1в пращв^ика може заявити будь-який шший
член колепального органу, учасник зас1дання чи 1нша особа.
3.7.2.Повщомлення про конфл1кт щтерес1в та бщомосп про те, що
пращвник, у якого виник конфл1кт штере^в, не брав участ! в обговоренш
питания та голосуванн1, заноситься в протокол засщання колепального
органу.
4. Управлшня конфлжтом 1нтерес1в
4.1. Управлшня конфлжтом штере^в повинно зд1Йснюватися з
дотриманням таких принцип1в:
- забезпечення справедливого ставлення до вс1х сторш конфл1ктноУ
ситуац!!*;

- попередження або зниження компл енс-ризиюв для ГИдприемства.
4.2. При розгляд! Декларацп кандида^^ при прийом! на роботу

вщповщно до п.3.2 Ц161 Пол^нки Трупа з питань комплаенсу Пщприемства
анал!зуе отриману шформащю на предмет наявност^вщсутност! можливого
конфлйсту штерес1в, ситуащй (обставин), при яких може виникнути конфлшт
штерес1в. У раз^ якщо Групою з питань комплаенсу буде визначено
потенщину имовфнють виникнення I онфлжту штереслв, то висновок

направляеться директору та вщдщ кадр1в Пщприемства.
4.3. У раз! шдтвердження наявност! конфлшту штереслв у пращвника за
результатами вивчення шформацп, отримано'1 у повщомленнях про конфлшт
штерес1в вщповщно до пп. 2.5, 3.3-3.4 та 3.7 Ц1С1 Полгтики, Трупа готуе
проект висновку, в якому визначае оптимфзьний план дш щодо врегулювання
конфлшту 1нтерес1в.
4.3.1. У раз! необхщност! проект ве сновку Трупа з питань комплаенсу

Шдприемства надае на розгляд кер1внику пщроздшу (у раз! виявлення
конфл1кту 1нтерес1в у шдлеглих прац!внЕ К1в) з метою оптимального вибору
способу врегулювання конфл1кту штереав та з урахуванням вимог щодо
конфщенщйност^ Означен1 особи надають сво!" коментар1 до проекту, як1

беруться до у ваги Групою при наданш висновку.
4.4.Висновки

Групи

по

врегулюванню конфл^кту

штерещв

е

обов'язковими до виконання та оформлюються письмово. Котя висновку

Групи протягом 5 робочих ДН1В з моменту його прийняття надсилаеться
пращвнику,

якого

вш стосуеться.

Трупа

веде

реестр

висновшв

по

врегулюванню конфлжту штерес1в. Матер1али збер1гаються у Груп1 з питань
комплаенсу Шдприемства протягом 5 роюв з дати надання висновку.
4.5.У випадку незгоди з наданим Групою висновком, питания
виноситься на розгляд директору ПщпрЕ емства та Ком^ету з питань етики

наглядовоУ ради НАК Нафтогаз Украши в залежност1 вщ оц1нки Групи
р1вня цього питания.
4.6. Конфликт штерес1в мае бути врегщьовано одним 13 таких способ1в:
-обмеження доступу пращвника до 1нформацп, яка може мати
вщношення до його приватних штерещв;
-вщсторонення пращвника вщ процесу прийняття р!шень / укладання
правочишв / вчинення дш, як1 вже знаходяться або можуть знаходитися пщ

впливом конфл1кту штерещв;
-перегляд обсягу функцюнальних повноважень або переведения
пращвника на посаду, яка передбачае виконання функцш та обов'язюв, не
пов'язаних з конфлктом 1нтерес1в;
-застосування зовн1шнього контролю за виконанням прашвником
вщповщних функцш та обов'язюв, вчиненням Д1Й чи прийняттям ршень;

-вщмова пращвника вщ свого приватного штересу, який призводить до

конфлйсту штерешв;
-звшьнення пращвника (у виключних випадках з урахуванням вимог

законодавства Украши);
- ШПП М0ЖЛИВ1 СПОСОби.
4.7. Спос1б, який обираеться для

врегулювання коифлшту штерещв,

зал ежить вщ таких умов:
-виду конфлжту штереав (потенцшний чи реальний);

-характеру конфлшту штерещв (пос^йний чи тимчасовий);
-повноважень особи/кол епального

органу,

що

визначае

спослб

врегулювання конфлшту штереав;
-наявност! чи вщсутност1 альтернативних способ1в врегулювання;
-згоди особи, щодо яко^ приймаеться р1шення про врегулювання
конфлшту 1нтерес1В, на застосування заходу.
4.8.

Ршення

уповноважених

ос1б/колепальних

орган1в

щодо

оформлюються, доводяться
та
врегулювання конфл1кту штерес1в
збер1гаються в установленому порядк^ роботи даних ос1б/колепальних
оргашв.
5. Правочини 13 3! штересованютю
5.1. Ця Пол^нка застосовуеться у випадку укладення правочин1в 13

за1нтересован1стю у розумшш Закону У^раши Про акцюнерн1 товариства
та застосовуеться до тих правовщносин, що ним не врегульованп

5.2. Порядок шформування та врегулювання коифлжту 1нтерес1в
посадових ос1б Пщприемства при виникненн1 у них заштересованост1 в
здшсненн! П1дприемством правочину та прийняття р1шення щодо нього

здшснюеться В1дпов1дно до Закону Укра ни Про акц1онерн1 товариства та
Щ€1 ПОЛ1ТИКИ.
5.3.Особою, заштересованою у вЧиненн1 акцюнерним товариством

правочину, може бути будь-яка з таких ос1б:
1)посадова особа органу акцюнерного товариства або и афш1Йован1
особи;
2)юридична особа, в якш будь-яка з ос1б, передбачених тдпунктом 1, е
посадовою особою;
3)пищ особи, визначеш статутом Пщприемства.
5.4.Особа, визначена в п.5.3., вважаеться заштересованою у вчинены
Пщприемством правочину, якщо вона:
1) е стороною такого правочину або е членом виконавчого органу
юридично! особи, яка е стороною правочину;

2) отримуе винагороду за вчинення такого правочину вщ акцюнерного
товариства (посадових оспб акцюнерноф товариства) або вщ особи, яка е
стороною правочину;
3)внашидок такого правочину набувае майно;
4)бере участь у правочиш як пред ставник або посередник (кр1м
представництва акцюнерного товариства посадовими особами).
6. Вщповщальшсть 1 контроль
6.1. Кожен пращвник Шдприемства несе персональну вщповщальшсть за
виконання вимог щеТ Политики. Приховування, несвоечасне розкриття

шформацп або надання недостов1рно1 шформацп про конфл1кт 1нтерес1в
передбачае застосування дисциплшарних або 1нших заход1в впливу
вщпов1дно до законодавства Украши та вйутршшх документ1в Шдприемства.
6.2. Контроль за дотриманням поло) кень Ц1еТ Пол^ики покладаеться на

Трупу з питань комплаенсу Шдприемства
7. Прикшцев положения

7.1. Ця Политика розроблена Групою з питань комплаенсу Шдприемства,
яка несе вщповщальнють за актуал1зацш ПолНики та Ш1цйовання внесения
необхщних змш.

Додаток 1
до ПолИики з питань врегулювання

сонфлшту штерешв
Приклади конфл^ту штереав
1. Робота на посад1 (зам^ення) в шших юридичних
особах або надання консультацшних та шших послуг треНм особам
Показники можливо'Г наявносп конфлшту штерешв:
-Управлшня свош власним б1знесом або виконання функцш кер1вника,
голови або члена органу управлшня в шшш юридичшй особц яка веде б1знес
з ГКдприемством або е и конкурентом.
-Виконання функцш кер1вника, го|лови або члена органу управлшня

некомерцшно! оргашзащ! (у раз! такого типу конфлшту 1нтерес1в Трупа з
питань комплаенсу Шдприемства повин^а перев1рити, чи не е некомерцшна
оргашзащя частиною корпоративно! програми по благодшносН або
пожертвам).

- Висування пращвником свое! канди[датури на вибори або надання згоди
на зайняття виборно! посади або посади, на яку особа призначаеться, в будьякому державному орган!, рад!, консульт; тивному комггет^ ком1сп або орган!
державного, регюнального, мюцевого рш^я.
Правила, яких необхщно дотримуватися:
- Як правило, наявн!сть друго! роббти саме по соб! не е порушенням,
однак про це пращвник мае повщомити в Декларацп. Однак, будь-яка така
робота повинна бути чггко В1дд1лена вщ роботи на Шдприемств! 1 не повинна
впливати на виконання пращвником сво!х обов'язюв.
-Прац1вники не повинш займатися будь-яко! сторонньо! д1яльшстю, що
становить

конкуренц1ю

Падприемства,

або

сприяти

конкурентам

Шдприемства або шшим сторонам (наприклад, постачальникам 1 дилерам), з
якими Шдприемство регулярно вступае в дшов1 вщносини.
-Робота поза Шдприемством не повинна здшснюватися в робочий час, 1
в нш не повинн1 використовуватися матер1али або обладнання Пщприемства.
Прац1вники не повинш намагатися продати послуги або продукщю, пов'язаш

з !хньою другою роботою, Шдприемству.
-Перш шж займатися будь-яко! 1ншою комерц1Йною д1яльн1стю поза
роботою на Шдприемств!, що збшаеться з одн1ею 13 вищезазначених ситуащй,
прац1вники повинш повщомити про це свого безпосереднього кер1вника,
заповнити Декларащю щодо конфлшту 1нтерес1в 1 отримати П1дтвердження,
що передбачувана д!яльнють не суперечить 1нтересам П1дприемства.

2. Володшня частками в шших юрндичних особах 1 значна фшансова
защкавлешсть
Показники можливо1 наявност1 конфлшту штерешв:
-Фшансова защкавлешсть у будь-якш юридичшй особ1, яка е
контрагентом або конкурентом Шдприем^тва;
-Управлшня власною приватною компашею.
Правила, яких необхщно дотримуватися:
-Пращвники не повишн мати фшансову защкавленють у будь-якш
юридичнш особц яка е конкурентом Шдприемства.
-Якщо пращвник або член його с!м'Т мае фшансову защкавлешсть в
юридичн1й особ1, з якою ГОдприемство мае або плануе мати дшов1 в1дносини
(та про це вщомо прац1внику), пращвник повинен повщомити про це свого

безпосереднього кер1вника 1 Трупу з цитань комплаенсу Шдприемства з
метою врегулювання конфл^кту 1нтерес11
3. Виконання функц1Й кер1вника вищоТ ланки в шшш

ЮрИДИЧН1Й ОСОб1
Показники потенцшного конфл1кту 1нтерес1в:
-Виконання функцш кер1вника, голбви або член1в оргашв управлшня в
шшш юридичн1й особ1, чш 1нтереси мож}[ть вступати в конфлшт з 1нтересами
Шдприемства, може створити ситуац1ф> конфл1кту 1нтерес1в. Виконання
функцш кер1вника або членство в постшному ком1тет1 1нших юридичних
ос1б, у тому числ1 в державних органах, може також призвести до виникнення

конфлжту 1нтерес1в.
Правила, яких необхщно дотримуватися:
-Перш н!ж надати згоду щодо призначення на посаду, в колепальний
орган управлшня або ком1тет орган1зац11, чи'Г штереси м:ожуть вступати в
конфлшт з штересами Пщприемства, прац1вники повинн1 погодити це з
Групою з питань комплаенсу Пщприемства.
-3 урахуванням конкретних обставин 1 у випадках, коли складно зробити
висновок щодо наявност1 конфлкту штерешв, Трупа може передали питания
на розгляд директору Шдприемства.

4. Укладання угод з членами С1м'У пращвни^в
Показники потенцшного конфлшту штерешв:
-Пряма взаемод1я у ход! виконання обов'язк1в 13 членом С1м'#1
прац1вника, що е одночасно пращвником контрагента або конкурента
Шдприемства.

- Надання переваг компашям

контрагентам, яю перебувають у
володшш або управлшш члешв щм'У пращвниюв.
Правила, яких необхщно дотримуватися:
- Кожен 13 вище зазначених випадюв необхщно обговорити пращвнику з

безпосередшм кер1вником 1 Групою. У певних випадках необхщно вжити
додаткових заход1в (наприклад, до(даткова перев1рка потенщйного
контрагента або визначення додаткового правового захисту та шше).

5. Участь у прийнятп р1шень Пщприемства, що стосуються
пращвника особисто
Показники можливо1 наявнооп конфлшту штерешв:
-Можливють впливати на ршення, яю зачшають особисН штереси
пращвника, наприклад:
-Участь у процес1 оц1нки компенсац1Й, прем1й 1 атестацп прац1вника, як1
впливають на його власну компенсащю, прем1ю I атестащю.
-Участь в оц1нках, ауди^ або службових розслщуваинях у сферах, де
пращвник несе особисту вщповщальшсты
Правила, яких необх1дно дотримуватися:
-Пращвник не мае права приймати р!шення, що стосуються його самого,
щодо визначення грейда, премш, зароб1тноТ плати, будь-яких шших
компенсащй 1 винагород. Пшення стосовно такого пращвника повинш

прийматися в установленому порядку у внутр1шн1х документах без участ1
самого сп1вроб1тника.
-Прац1вник, в завдання яких входить проведения розслщування або
участь у ньому (наприклад, пращвники управлшня безпеки, члени Групи,

служби внутр!шнього аудиту або вщдшу безпеки), не мають права проводити
розслщування 1

приймати р1шення щодо

накладання дисциплшарних

стягнень, якщо вони сам! е особою щодо якоУ проводиться розсл1дування.
6. Надания б1знес-можливост11НШ1Й юридичн!Й осоСн, що наносить
шкоду штересам Пщприемства
Показники потенцшного конфл1кту 1нтерес1в:
- Б13НеС-МОЖЛИВОСТ1, ПОВ'язаШ 3 буДЬ-ЯКИМ ВИДОМ ПрОДуКЦ11 1 ПОСЛуГ, ЯК1
Пщприемство зазвичай пропонуе, або д1яльнють, яку П1дприемство зазвичай
здшснюе, що виникають П1Д час роботи або в процес! використання майна або
шформацй' Пщприемства, належать Пщприемству. 1нш1 б1знес-можливост1,
як1 вписуються в стратепчш плани П1дприемства або вщповщають ГУ
комерц1йним щлям, що виникають при аналопчних умовах, також належать
Пщприемству.
Правила, яких необхщно дотримуватися:

-Пращвники не можуть передавати шформащю вдодо б1знесможливостей такого роду конкурентам Щдприемства, треНм особам.
-Пращвники, чш приватш штереси в шших юридичних особах були
схвалеш в вцщовщносп з щею Полггикою, повинш не брати участь або
впливати на процес прийняття ршень щодо угод, яю стосуються таких
юридичних ос1б.

7. Отримання персональних знижок 1 переваг
Показники потенцшного конфл1кту 1нтерес1в:
-Будь-як1 взаемини або прившейоваш В1дносини з контрагентами, яю
можуть вплинути на неупередженють комерЦ1Йного р1шення.
Правила, яких необхщно дотримуватися:
-Про так1 знижки чи шших перевагах пращвник повинен заявити в
порядку, встановленому в цш Пол пищ.
-Прац1вники ПОВИНН1 також брати до уваги положения Антикорупщйно1
програми, щоб упевнитися, що таю знижки 1 переваги не суперечать и вимога

Додаток 2
до Пол1тики з питань врегулювання

конфлжту штересяв
Тест для здшснення самоощнкн щодо наявност1 конфлжту штереав
3 метою запобшання конфлжту штереав кожному пращвнику
рекомендуеться здшснювати самооцшку шляхом проходження цього тесту.
Також, доцшьно складати такий тест у таких випадках:
-змши посадових обов'язюв,
-отримання нових повноважень/завдань,
-виникнення у пращвника нових обставин або приватних штерес1в, яю
можуть вплинути на його об'ектившсть чи неупереджешсть.
Питания тесту:
1.Якими повноваженнями я надшений/на?
2.Яю приватш штереси в мене е (зовшшня б1знес-д1ялътсть, наявшсть у
власност1 акщй (часток, па'Гв) в 1нших юридичних особах, робота за
сум1сництвом, спшьна робота родич1в, б1знес-д1яльн1сть родич1в, запланован1
правочини, отримаш подарунки тощо)?
3.Чи впливають моУ приватн1 1нтереси на виконання функцюнальних
обов'язк1в на Пцщриемств1, об'ективн1сть прийняття р1шень чи вчинення дш?
Аргументом щодо наявност1 впливу е можлив1сть отримати матер1альну чи
нематер1альну вигоду.
4.Чи

можуть

вплинути

моУ

приватн1

1нтереси

на

виконання

функцюнальних обов'язюв на Пщприемствц об'ектившсть прийняття р^ень
чи вчинення дш при настанн1 певних обставин (припущення мае бути

обгрунтовано ймов1рним)?
5.Чи виконую я посадов1 обов'язки/повноваження з боку Шдприемства
та шшоУ юридичноУ особи одночасно за одшею транзакц1ею/правочином?
6.Чи

виконую я

повноваження,

яю конфл1ктують

з

шшими

повноваженнями (наприклад: за дов1ренестю, або пщписання правочину та
здшснення

контролю

за

цим

правочином

одночасно,

проведения

розслщування щодо члена шм'У)?
Висиовки:
1.У випадку, якщо в результа^ проходження тесту при вщповщ1 на
трете, п'яте та шосте питания з'ясовуеться наявшсть впливу, то 1снуе висока
В1рог1дн1сть юнування реального конфлшту 1нтерес1в.
2.У випадку, якщо в результа^ проходження тесту при вщповщ на
четверте питания з'ясовуеться ймов1ршсть виникнення впливу за певних
обставин, то юнуе висока в!ропднють 1снування потенидйного конфлжту
1нтерес1в.
В обох випадках пращвник мае пов1домити Группу з питань комплаенсу
Пщприемства.
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