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БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ  

 

1. Дистриб’ютор: 

 

1.1.1. дотримується всіх законів, нормативних положень, правил та кодексів, які відносяться до боротьби з 

хабарництвом та корупцією; 

1.1.2. дотримується Політики ТОВ «Юнілівер Україна» в  галузі боротьби з корупцією, яка міститься в даному 

Додатку, і Кодексу принципів ведення бізнесу ТОВ «Юнілівер Україна», який є невід’ємною частиною 

Дистриб’юторської угоди; 

1.1.3. має та забезпечує в наявності протягом усього терміну дії цієї Угоди власні політику та процедури, які 

гарантують дотримання (і) Політики ТОВ «Юнілівер України» в галузі боротьби з корупцією та (іі) Кодексу 

принципів ведення бізнесу ТОВ «Юнілівер Україна», і приводить їх у виконання, коли це необхідно; 

1.1.4. негайно повідомляє ТОВ «Юнілівер Україна» про будь-які запити чи вимоги надання різного роду 

неправомірних фінансових чи інших вигод, які надійшли Дистриб’ютору в зв’язку з виконанням 

Дистриб’юторської Угоди; 

1.1.5. негайно повідомляє ТОВ «Юнілівер Україна» (в письмовій формі) у випадку, коли державний службовець 

стане посадовою особою чи співробітником Дистриб’ютора чи придбає пряму чи опосередковану зацікавленість в 

Дистриб’юторі (і Дистриб’ютор гарантує, що на дату Дистриб'юторської Угоди в його компанії немає державних 

службовців в якості посадових осіб, співробітників чи прямих або опосередкованих власників), а також 

1.1.6. протягом 1 (одного) місяця з дати підписання Дистриб’юторської Угоди і надалі щорічно підтверджує ТОВ 

«Юнілівер Україна» в письмовому документі, підписаному посадовою особою Дистриб’ютора, а також особами, 

вказаними в п.2., дотримання цього пункту Дистриб’ютором. Дистриб’ютор надає такий додатковий доказ 

дотримання також у випадках, коли він може бути обґрунтовано запитаним ТОВ «Юнілівер Україна». 

 

2. Дистриб’ютор забезпечує, щоб всі його співробітники, агенти і субпідрядники, які надають послуги чи 

постачають товари в зв’язку з Дистриб'юторської Угодою, здійснювали це виключно на основі письмового 

договору, який передбачає та закріпляє для таких осіб умови, еквівалентні передбаченим для Дистриб’ютора в 

цьому Додатку (Істотні умови). Дистриб’ютор несе відповідальність за дотримання та виконання такими особами 

Істотних умов і відповідає безпосередньо перед ТОВ «Юнілівер Україна» за будь-яке порушення тих чи інших 

Істотних умов такими особами. 

3. Порушення цього Додатку вважається істотним порушенням Дистриб'юторської Угоди. 

 

4. ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ (далі – Політика): 

«Дистриб’ютор: 

1. Не дає і не отримує безпосередньо чи опосередковано хабарі чи неправомірні вигоди, які означають чи 

створюють враження того, що їх ціллю є вплив на рішення будь-яких третіх осіб по відношенню до ТОВ 

«Юнілівер Україна» або навпаки. Це може бути застосовано до всіх країн і всіх ситуацій. 

2. Не передає предметів, які мають будь-яку цінність, в тому числі незначних грошових сум, що може бути 

визнано як щось, що може змусити одержувача поводитися неналежним чином. Сюди відносяться, незважаючи на 

все інше грошові кошти, послуги (в тому числі надання привілеїв), знижки, використання ресурсів, позики, 

обіцянка майбутнього працевлаштування чи інтернатури, подарунки або розважальні заходи. 

Заборони, вказані в вищевикладених п.п.. 1 і 2 Політики, стосуються всіх державних або приватних третіх осіб. 

Лише в якості прикладу, під третіми особами розуміються, незважаючи на все інше: 

• Фактичні та потенційні замовники, дистриб’ютори, агенти; 

• Фактичні або потенційні постачальники або консультанти; 

• Інші фактичні або потенційні виконавці послуг, такі як банки; 

• Посадові особи/співпрацівники місцевих або регіональних державних чи наглядових органів. 
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• Представники політичних партій. 

 

3. Не залучає кого-небудь (будь то агенти, дистриб’ютори, консультанти, постачальники, посередники чи хтось 

ще) для передачі або отримання хабарів чи придбання неправомірних вигод від імені ТОВ «Юнілівер Україна» або 

будь-якого учасника групи компаній «Юнілівер» за допомогою виплат на користь будь-яких державних 

міністерств, відомств, муніципалітетів та інших державних органів. 

4. Не наймає і не укладає договорів з агентами, дистриб’юторами, консультантами, посередниками або іншими 

особами з ціллю представлення ними ТОВ «Юнілівер Україна» або будь-якого учасника групи компаній 

«Юнілівер» або їх інтересів перед незалежними сторонами, не провівши відповідної перевірки з цілю оцінки 

репутації третьої особи. 

Результат такої перевірки повинен бути детально вивчений, перед тим як приймати рішення про призначення 

третьої особи. Чи є перевірка належною, визначається різними факторами, такими як характер потенційної 

послуги, можливість корумпованості третьої особи, загальне оточення/місце розташування. 

Перевірка може включати: 

• Перевірку наявності належної реєстрації компанії за допомогою отримання документів, які підтверджують 

законну реєстрацію. 

• Проведення юридичної експертизи для виявлення недавніх або тих, які знаходяться на розгляді, судових справ, 

порушених проти компанії або її директорів, а також результатів таких справ, якщо відомі. 

• Перевірку директорів на предмет наявності серйозних звинувачувань та заборони на зайняття посади директора. 

• Пошук в засобах масової інформації повідомлень, які можуть вказувати на неналежну діяльність компанії або 

фізичних осіб. 

• Пошук інформації про великі договори про проведення корпоративної розвідки. 

 

 

 

 


