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Дніпропетровськ 2011 р 

Загальні принципи  

Введення 

 З урахуванням особливостей галузі, в якій здійснює свою діяльність Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Вента. ЛТД»(далі іменоване ТОВ«Вента.ЛТД» або Компанія) важливо чітко 

визначити сукупність цінностей, які ТОВ«Вента.ЛТД» визнає, розділяє і просуває, з розумінням 

того, що поведінка у відповідність з принципами старанності, коректності та лояльності є важливим 

«двигуном» економічного і соціального розвитку. 

 У зв'язку з цим в цьому Кодексі визначені принципи поведінки, які застосовуються, без 

винятків, стосовно працівників ТОВ«Вента.ЛТД», а також по відношенню до всіх, хто працює для 

досягнення цілей Компанії. 

 Якщо бути більш точними, то особи, що займають керівні посади, такі як генеральний 

директор, директор департаменту управління регіонами, заступники директора департаменту 

управління регіонами, а також працівники ТОВ«Вента.ЛТД» ні за яких обставин не повинні 

порушувати основні принципи, такі як чесність, моральна цілісність, коректність, прозорість і 

об'єктивність, при переслідуванні статутних цілей Компанії. 

 Вищевказані особи, при виконанні своїх посадових обов'язків, повинні виконувати чинне 

законодавство України та локальні акти Компанії, здійснюючи свою діяльність і регулюючи свою 

поведінку відповідно до принципів, цілями і зобов'язаннями, які передбачені в цьому Кодексі.  Ні в 

якому разі переслідування інтересів Компанії не може виправдати поведінку, що порушує 

вищевказані норми. 

 Виключається будь-яка форма дискримінації  фізичного та психологічного утиску і, зокрема, 

будь-яка дискримінація за расою, національністю, статтю, віком, фізичними недоліками, 

сексуальної орієнтації, політичних поглядів, профспілкової належності або релігійних переконань. 

 Кожен, в рамках обов'язків, пов'язаних з займаною посадою, повинен проявити 

максимальний професіоналізм, на який здатний, і з усією відповідальністю виконувати доручену 

роботу, вносячи конкретний внесок в досягнення цілей діяльності Компанії. 

 Для забезпечення дотримання даного ТОВ«Вента.ЛТД»заснувала внутрішній контроль в 

Компанії (Внутрішній Контроль, далі по тексту - ВК). 

 На Внутрішній Контроль (ВК) покладено обов'язок щодо сприяння і заохочення знання 

Кодексу у всій внутрішній структурі Компанії.  При будь-якій поведінці, яка порушує дух Кодексу, 

необхідно повідомляти ВК. Така поведінка буде переслідуватися відповідно до внутрішньої системи 

покарань Компанії. 
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 Для цих цілей були прийняті відповідні процедури, які узгоджуються з принципами цього 

Кодексу. 

1. Етичні принципи 

1.1 ТОВ«Вента.ЛТД»: 

1) усвідомлює вплив, який її діяльність впливає на економічний і соціальний розвиток і на добробут 

суспільства. 

З цієї причини Компанія має намір здійснювати свій розвиток з урахуванням потреб навколишнього 

середовища місцевих і національних спільнот та спільнот країн, одночасно проводячи наукові, 

культурні та соціальні заходи з метою постійного поліпшення власної репутації та соціальної 

прийнятності. 

2) докладає всіх зусиль для того, щоб завжди і в будь-якому випадку уникати ситуацій конфлікту 

інтересів між тими, що беруть участь в угодах між сторонами. 

Така ситуація виникає коли працівник намагається переслідувати інтерес, відмінний від місії 

Компанії, або отримати «особисті» переваги від угод Компанії, або коли представники клієнта, 

постачальників або державних органів діють всупереч довірчим зобов'язанням, пов'язаними з 

займаної ними посадою. 

3) гарантує конфіденційність інформації, наявної в її розпорядженні і утримується від пошуку та 

обробки конфіденційних даних, за винятком випадків явного і обізнаного дозволу та / або 

відповідності діючим юридичним нормам. 

На додаток до вищезазначеного, працівникам Компанії забороняється використовувати 

конфіденційну інформацію для цілей, що не відповідають здійсненню їх професійної діяльності. 

4) організувала структуру своєї мережі розповсюдження / продажу з тим, щоб 

 не використовувати для своєї вигоди можливе незнання або нездатність своїх клієнтів, і 

 докласти всіх зусиль для того, щоб контракти і доручення на виконання робіт виконувались 

відповідно до того,  що було усвідомлено і вільно встановлено сторонами. 

5). планує свою діяльність, намагаючись досягти найкращого балансу між економічними 

операціями і потребами навколишнього середовища, з урахуванням прав теперішніх та майбутніх 

поколінь. 

6)покладається на високу якість своїх товарів і послуг, на здатності і старанність своїх працівників; 

тому визнає цінність вільної, відкритої і чесної конкуренції і утримується від незаконних договорів, 

від утискаючої поведінки і від зловживання можливим домінуючим становищем. 

7)надає великого значення фізичному здоров'ю і моральної порядності своїх працівників, умов праці 

з урахуванням поваги почуття власної гідності безпечним і сприятливим для здоров'я робочих 

приміщень; не терпить вимог або погроз, спрямованих на виконання дій, що порушують 

законодавство України, Кодекс Етики, моральні та особисті / індивідуальні переконання і переваги. 

8)розглядає, у зв'язку з вищевикладеним, своїх працівників як фундаментальне і незаміннє надбання 

для досягнення свого успіху;  захищає і розвиває кадри для розширення і зростання власного 

досвіду. 

9)при здійсненні своєї діяльності дотримується чинного законодавства Україна, а саме: закон 

України «Про засади запобігання і протидії корупції» N 3206-У1 від 7 квітня 2011 року, закон 
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України «Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» N 252-У від 18 

жовтня 2006 року або все  діючі норми країн, в яких здійснює свою діяльність, а також справжній 

Кодекс і внутрішні локальні документи Компанії, застосовуючи їх справедливо і неупереджено. 

2. Зовнішні зв'язки 

2.1 Загальні положення 

Члени керівництва Компанії, працівники Компанії повинні дотримуватися максимально коректної і 

порядної поведінки у відносинах з третіми особами. 

Не допускаються форми подарунків, які можуть бути інтерпретовані, навіть побічно, як за норму 

прояви ввічливості, прийнятні в комерційній практиці, або в будь-якому випадку спрямовані на 

отримання більш прихильного звернення.  Допускаються лише форми подарунків і сувенірів, які 

мають незначну цінність, за умови, що їх дарування не направлено на отримання, в тому числі і у 

спосіб, вищевказаного звернення. 

Звільнення регульованих організацій від відповідних процедур не може бути направлено на 

отримання переважного звернення. 

При встановленні комерційних відносин з новими клієнтами і при здійсненні таких відносин з  

наявними клієнтами необхідно уникати, на підставі відкритої та / або доступної інформації 

відповідно до діючих норм: 

 ведення справ з суб'єктами, залученими в незаконну діяльність, зокрема, пов'язану з 

продажем зброї і наркотичних засобів, легалізацією доходів, отриманих незаконним 

способом, і тероризмом і, в будь-якому випадку, з суб'єктами, які не відповідають 

необхідним вимогам серйозності і комерційної надійності; 

 підтримувати фінансові та комерційні відносини з суб'єктами, які, в тому числі і побічно, 

перешкоджають людському розвитку і вносять вклад в порушення фундаментальних прав 

особистості. 

2.2.  Відносини з третіми особами 

Професіоналізм, компетентність, коректність і люб'язність є керівними принципами, яким повинні 

слідувати особи, для яких призначений цей Кодекс, в своїх робочих відносинах з третіми особами та 

/ або з компаніями, в яких у Компанії є частка участі. 

Для захисту іміджу і репутації ТОВ «Вента. ЛТД »необхідно, щоб відносини з третіми особами 

будувалися на основі: 

 повної прозорості і коректності; 

 поваги законів, з особливою увагою до положень, що обумовлюють злочини проти 

державних органів; 

 незалежності від примусу будь-якого типу, як внутрішнього, так і зовнішнього.   

2.3. Відносини з постачальниками і управління фінансами 

Суб'єкти, в обов'язки яких входить придбання товарів та / або послуг: 

 зобов'язані дотримуватися принципів неупередженості та незалежності при здійсненні 

ввірених завдань і службових обов'язків; 
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 повинні дотримуватися особистої незалежності від зобов'язань перед постачальниками та 

консультантами; 

 повинні будувати відносини і вести переговори таким чином, щоб закласти міцний 

фундамент для взаємовигідних і довгострокових відносин в інтересах Компанії; 

 беззастережно зобов'язані негайно повідомити про будь-якій спробі або випадку 

невмотивованої зміни нормальних комерційних відносин ВК, або своєму безпосередньому 

керівнику для досягнення цілей цієї Компанією коректним і прозорим способом; 

 не повинні приймати товари і послуги від зовнішніх або внутрішніх суб'єктів з метою 

отримання конфіденційної інформації здійснення дій або поведінки, спрямованих на надання 

переваг таким суб'єктам, навіть якщо це не призводить ні до яких наслідків для Компанії. 

Управління фінансами має здійснюватися в суворій відповідності з повноваженнями, якими 

наділені керівні посадові особи, а також працівники ТОВ«Вента.ЛТД»відповідно до Статуту 

товариства, а також посадовими інструкціями працівників Компанії для здійснення окремих 

операцій або особливих категорій операцій. 

2.3.1 Критерії вибору 

Процес придбання товарів повинен поєднувати як пошук максимальної конкурентної вигоди для 

Компанії, так і лояльність і неупередженість. 

Зокрема той, хто від імені та за рахунок Компанії керує таким процесом, повинен діяти так, щоб: 

 дозволити будь-кому, хто відповідає об'єктивним вимогам, встановленим корпоративними 

нормами, чесно конкурувати в тендері на поставку; 

 при проведенні кожного тендера створити адекватні умови конкуренції. 

ТОВ«Вента.ЛТД», крім іншого, співпрацює з науковими установами, університетами, медичними 

установами та окремими дипломованими фахівцями. У таких відносинах єдиними критеріями 

відбору є якість і наукова компетенція. 

Для особливих категорій товарів / послуг, крім звичайних критеріїв відбору необхідно також 

враховувати: 

 наявність, заявлена та документована, засобів, в тому числі фінансових, організаційних 

структур, проектних потужностей і ресурсів, ноу-хау, і т.д. 

 об'єктивне існування необхідних корпоративних систем забезпечення якості; 

 здатність організації-постачальника, у разі якщо постачання включає ноу-хау або права 

третіх осіб, створювати додану вартість. 

2.3.2 Ведення і використання даних бухгалтерського обліку 

Прозорість бухгалтерського обліку грунтується на існуванні, точності і повноти первинної 

інформації для відповідних бухгалтерських записів.  Кожна посадова особа Компанії, працівник і 

постачальник послуг зобов'язаний діяти таким чином, щоб управлінські дії правильно і своєчасно 

відображалися в бухгалтерському обліку. 

По кожній операції в справах повинна зберігатися відповідна документація, що підтверджує 

здійснену дію, з тим, щоб забезпечити: 

 швидке відображення в бухгалтерському обліку; 
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 визначення різних ступенів відповідальності; 

 точне відновлення операції, в тому числі і для того, щоб знизити можливість помилок 

тлумачення. 

Кожен запис має відображати саме те, що міститься в поданій документації. Кожен суб'єкт , який 

приймає участь у цьому, зобов'язаний зробити документацію легкодоступною і організованою 

відповідно до логічних критеріїв. 

Всі суб'єкти зобов'язані своєчасно інформувати по відповідних каналах зв'язку своїх вищих 

відповідальних осіб про виявлені пропуски, фальсифікації, недбалість у бухгалтерському обліку або 

документації, на підставі якої було здійснено бухгалтерські записи. 

Повідомлення також необхідно направляти в ВК. 

2.4. Прозорість, повнота і інформаційна документованість у відносинах з державними 

органами 

ТОВ«Вента.ЛТД»забезпечує повну прозорість і інформаційну повноту при підготовці повідомлень, 

кошторисів та повідомлень, які направляються державним органам, постачальникам, консультантам 

і своїм працівникам. 

Здійснювані Компанією дії, а також основні контакти з органами влади повинні відповідним чином 

фіксуватися;  по кожному з них повинна існувати можливість перевірки відповідного процесу 

прийняття рішення, отримання дозволу і ходу здійснення. 

Кожна дія має бути підтверджена відповідною документацією з метою забезпечення можливості 

здійснення контролю в будь-який момент, що дозволяє (1) перевірити характеристики і мотивацію і 

(2) встановити суб'єкти, що дали дозвіл, які виконали, які зареєстрували і перевірили власне дію. 

2.5. Державні органи 

Для цілей цього Кодексу під державними органами необхідно розуміти не тільки будь-яку державну 

установу або компанію, контрольовані державою, а й будь-який незалежний орган управління, 

особа, фізична або юридична, діючий як державний службовець або уповноваженого на здійснення 

функцій державної служби, в тому числі як член органу управління Європейського Співтовариства 

або працівника структур Європейського Співтовариства або державних органів іноземної держави. 

Для цілей цього Кодексу, визначення державної установи також включає такі суб'єкти, які за 

основними політико-економічними показниками виконують державні функції, які превалюють над 

дотриманням загальних інтересів.  Працівникам Компанії заборонено прямо або побічно, або через 

довірену особу, пропонувати або обіцяти кошти, подарунки або винагороду, в будь-якій формі, або 

чинити незаконний тиск, або пропонувати будь-які предмети, послуги, роботи або сприяння 

керівникам, посадовим особам та працівникам державних органів, а також суб'єктам, які виконують 

державні функції, і їх родичам або співмешканців, з метою схилити їх до здійснення дії, що входить 

в обов'язки, або порушує такі обов'язки органу державного управління (до таких цілей належить 

також пособництво або нанесення шкоди однією із сторін в цивільному кримінальному або  

адміністративному процесі, що приносить прямі або непрямі переваги Компанії). 

Допускаються виключно форми подарунків незначної цінності, які не спрямовані на стимулювання 

вищевказаних суб'єктів на вчинення дій, що суперечать службових обов'язків державного органу. 

Одержує явні або побічні прохання про надання благ будь-якого типу від суб'єктів державних 

органів, відповідних наведеним вище визначенням, повинні: 
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 негайно проінформувати ВК з тим, щоб вони могли підібрати відповідні заходи; 

 ініціювати внутрішнє розслідування і тимчасово призупинити відносини з такими суб'єктами 

до завершення розслідування. 

Положення попередніх пунктів не можна обходити, вдаючись до різних форм допомоги і участі, які, 

під прикриттям завдання, консультацій, реклами або іншого, мають цілі, аналогічні забороненим 

цією статтею. 

При здійсненні комерційної діяльності з державними органами ТОВ«Вента.ЛТД»повинна завжди 

діяти відповідно до законодавства України і коректної комерційної практики. 

Зокрема, не повинні чинитися, прямо або побічно, такі дії: 

а) вивчення і пропозиція можливостей працевлаштування та / або комерційних дій, які принесли б 

особисте благо працівникам державного органу; 

б) спонукання або отримання конфіденційної інформації, яка може скомпрометувати порядність та / 

або репутацію обох сторін. 

Забороняється використовувати або представляти заяви або документи, що підтверджують 

недостовірні факти або новини, а також приховувати інформацію для отримання, на благо або в 

інтересах Компанії, дотацій, фінансування, асигнувань чи інших благ, виділених в будь-якій формі, 

державою, державним органом або Європейським Союзом. 

Крім того, забороняється використовувати дотації, фінансування чи інші асигнування, під будь-

якою назвою, надані ТОВ«Вента.ЛТД»державою, державним органом або Європейським Союзом на 

цілі, відмінні від цілей, на які вони виділені. 

Заборонено вносити будь-які зміни в роботу інформаційної системи, або незаконно втручатися в 

дані, інформацію та програми, що містяться в такій системі і до неї відносяться, з метою отримання 

несправедливого прибутку на шкоду іншим особам. 

2.6. Відносини з клієнтами 

2.6.1 Співпраця з установами 

Громадяни, виступаючи в ролі платників податків, довіряють державним медичним установам 

фінансові кошти, спрямовані на розвиток і придбання лікарських засобів для догляду за здоров'ям, 

делегуючи цим установам важливі рішення з розподілу;  отже, відповідно до місії Компанії буде 

логічним вимагати у спеціалізованих установ, щоб такі ресурси відповідали потребам в лікуванні і 

забезпеченні здоров'я громадян. 

У той же час ТОВ«Вента.ЛТД»визнає відповідальність за невтручання з тим, щоб при прийнятті 

окремих рішень, що впливають на розподіл витрат на державне охорону здоров'я, не виникало 

неефективного витрачання коштів, їх розбазарювання і дублювання препаратів. 

У тому, що стосується взаємовідносин між науковими дослідниками, лікарями і фармацевтами, які 

працюють в системі національної служби охорони здоров'я, було прийнято низку процедур, що 

регулюють такі відносини, які відповідають як керівним принципам галузі, так і нормативним 

вимогам. 

Ці взаємовідносини, крім того, знаходяться під постійним внутрішнім і зовнішнім контролем, в 

тому числі і з боку встановлених установ сертифікації. 
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2.6.2 Етичні аспекти при поставках 

Порушення загальних принципів Кодексу Етики призводить до застосування дисциплінарних 

стягнень, спрямованих, крім іншого, на запобігання злочинам проти державних органів або 

екологічних катастроф, викликаних діяльністю Компанії. 

У зв'язку з цим, в окремих контрактах передбачені відповідні пункти, що дають підстави для 

розірвання. 

Зокрема, в контрактах, укладених з країнами, що відносяться до групи ризику визнаними 

організаціями, є пункти, що передбачають можливість здійснення контролю виробничих підрозділів 

і оперативних офісів компаній-постачальників, з метою перевірки відповідності таким вимогам. 

2.7. Організації та асоціації 

ТОВ«Вента.ЛТД»: 

 не фінансує партії, їх представників і кандидатів, і утримується від будь-якого неналежного 

тиску (прямого або непрямого) на політиків; 

 може відповідати на заявки на отримання фінансування від громадських організацій і 

асоціацій, які мають на меті одержання прибутку і з офіційними статутами та угодами про 

створення, що володіють високим культурним значенням або приносить велику користь, і в 

діяльності яких бере участь велика кількість громадян.  Спонсорська діяльність може 

стосуватися соціальних, природоохоронних, спортивних, видовищних та мистецьких тем, 

спрямованих тільки на проведення заходів, що гарантують якість; 

 може також приймати заявки на надання фінансування від наукових установ або асоціацій і 

здійснювати спонсорську діяльність для заходів з високим науковим значенням, такі як 

курси, конгреси або заходи щодо поширення; 

У будь-якому випадку, при виборі пропозиції ТОВ«Вента.ЛТД»докладає всіх зусиль для 

запобігання і уникнення будь-якого можливого конфлікту інтересів на особистому або 

корпоративному рівні. 

2.8.Відносини з зовнішнім середовищем і, зокрема, із засобами масової інформації 

У Компанії введені відповідні посади для точної й однакової підтримки відносин із зовнішнім 

середовищем і, зокрема, із засобами масової інформації (ЗМІ). 

Працівники повинні утримуватися від надання представникам преси або інших ЗМІ та будь-яким 

третім особам заяв або інтерв'ю або, в будь-якому випадку, дозволяти проникати новинам 

конфіденційного та / або делікатного характеру про Компанію. 

2.9. Конфлікт інтересів 

Працівники, керівники, члени органів управління та, в цілому, всі, хто діє від імені і за рахунок 

ТОВ«Вента.ЛТД», повинні уникати будь-якої потенційної ситуації конфлікту інтересів, 

створюваної: 

 участю в рішеннях, що стосуються угод з суб'єктами, з якими існує вищевказаний конфлікт 

інтересів; 

 участю в рішеннях, що стосуються угод, з яких можна витягти особисту вигоду; 
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 пропозицією або прийняттям угод, з яких можуть виникнути особисті вигоди; 

 вчиненням дій, укладанням угод та, загалом, будь-яким поведінкою, яке може прямо або 

побічно нанести Компанії збиток, в тому числі і іміджу та/ або довірі на ринку; 

 впливом на орган самостійно приймав рішення іншим суб'єктом, якому доручено визначити 

комерційні відносини з Компанією. 

Працівники, які опинилися в ситуації конфлікту інтересів, в тому числі і потенційного, повинні 

негайно повідомити про це ВК, який дасть рекомендації щодо подальшого поводження. 

При здійсненні будь-якої діяльності ТОВ«Вента.ЛТД»повинна уникати ситуацій, при яких між що 

беруть участь в угодах сторонами буде виникати конфлікт інтересів. 

3. Відносини всередині Компанії 

3.1. Норми поведінки персоналу 

Працівники, керівники, особи, які перебувають з Компанією в цивільно-правових відносинах 

зобов'язані: 

 захищати і зберігати в таємниці конфіденційну інформацію, отриману в ході виконання 

дорученої діяльності.  Така інформація не може використовуватися, повідомлятися або 

розголошуватися як всередині, так і поза Компанією, за винятком випадків, встановлених 

чинним законодавством України та локальними актами Компанії; 

 ставитися з повагою і захищати майно Компанії, а також перешкоджати його шахрайському 

використанню або використанню не за призначенням; 

 використовувати корпоративні інструменти відповідно до призначення і виключно для 

здійснення трудової діяльності, або для цілей, дозволених затвердженими посадовими 

інструкціями штатних посад; 

 уникати випадків, коли фінансове становище особи впливає на належне здійснення його 

трудової діяльності; 

 уникати прохань або отримання, для себе або інших, рекомендацій, прихильного звернення, 

подарунків або інших благ від суб'єктів, з якими вступають в стосунки. У разі отримання 

подарунків або актів щедрості не символічної цінності, необхідно повідомити свого 

безпосереднього керівника, а також, по можливості, ВК, для оцінки можливостей повернення 

або прийняття інших відповідних заходів; 

 постійно займатися розвитком своїх умінь і професіоналізму, збагачуючи їх досвідом і 

співробітництвом з колегами, займаючи конструктивну і предметну позицію, стимулюючи 

професійне зростання своїх співробітників; 

 засновувати свої рішення на принципах здорового і обережного управління, далекоглядно 

оцінюючи потенційні ризики, розуміючи, що особистий вибір допомагає досягти позитивних 

результатів Компанії; 

 розуміти, що репутація - це важливий нематеріальний ресурс, який стимулює ззовні: 

а) інвестиції учасників; 

б) довіру пацієнтів і лікарів; 

в) вірність клієнтів; 
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г) залучення кращих кадрів; 

д) впевненість постачальників; 

е) надійність по відношенню до кредиторів; 

всередині Компанії дозволяє: 

а) приймати і виконувати рішення без тертя; 

б) організувати роботу без зайвого бюрократичного контролю і застосування влади. 

3.2. Управління кадрами 

Компанія зобов'язується розвивати здібності і знання кожного працівника з тим, щоб енергія і 

творчість знайшли своє повне застосування, реалізувавши потенціал кожного. 

ТОВ«Вента.ЛТД»зобов'язується надавати рівні можливості праці для своїх працівників, на підставі 

професійної кваліфікації і здатності давати результат, без будь-якої дискримінації. 

Компанія повинна підбирати, наймати, винагороджувати і управляти працівниками на підставі 

критеріїв заслуг і компетентності, без будь-якої дискримінації політичної, профспілкової, релігійної, 

расистської, за мовою або статтю, з дотриманням всіх діючих законів, норм і директив. 

Крім того, відповідні посадові особи повинні створити робоче середовище без забобонів, вільну від 

загроз будь-якого виду, в якій до кожного індивідуума ставилися б як до колеги і члену команди, з 

повагою його професіоналізму, уникаючи незаконних обумовленностей і непотрібних незручностей. 

Кожен працівник повинен розділити відповідальність за допомогу в створенні професійного 

клімату, в якому всі колеги будуть відчувати себе добре прийнятими і заохочуваними на досягнення 

своїх цілей. 

3.3 Дотримання законодавства 

Дотримання законодавства України є пріоритетною умовою для ТОВ«Вента.ЛТД». 

Кожен працівник повинен знати законодавчі наслідки своєї діяльності; керівництво зобов'язане 

надати кожному працівникові необхідну інформацію та інструкції. 

4. Навколишнє середовище та безпека 

Компанія управляє своєю діяльністю, прагнучи до досконалості в галузі охорони довкілля і безпеки 

свого персоналу і третіх осіб, ставлячи перед собою мету - постійне поліпшення в цій сфері. 

З цією метою ТОВ«Вента.ЛТД»(1) повинна виконувати діючі вимоги в сфері безпеки і охорони 

навколишнього середовища, (2) виробляє і повідомляє основні напрямки з охорони навколишнього 

середовища і безпеки праці, які повинні виконуватися Компанією, (3) стимулює участь працівників 

в процесі попередження ризиків, охорони довкілля, охорони здоров'я та забезпечення безпеки їх 

самих, колег і третіх осіб. Для проведення політики охорони навколишнього середовища 

ТОВ«Вента.ЛТД»використовує сертифіковані системи управління навколишнім середовищем, 

безпекою та якістю. 

5.Антимонопольні положення 

ТОВ«Вента.ЛТД»дотримується принципів і правила вільної конкуренції. Антимонопольне 

законодавство застосовується по відношенню до всіх домовленостей Компанії і, в загальному, до 

управління бізнесом. Зазвичай Антимонопольне законодавство стосується не тільки комерційної 



 

10 
 

поведінки в рамках однієї держави, а й на міжнародному рівні, якщо це суттєво впливає на вільну 

конкуренцію. 

 

5.1. Угоди, що виносяться на перевірку 

З огляду на складності антимонопольного законодавства всі неконкурентні угоди або угоди з 

третіми особами, які можуть вплинути на свободу конкуренції, повинні виноситися на перевірку 

юрисконсультів. 

5.2. Заборонені угоди і договори 

Забороняються будь-які договори між конкурентами, спрямовані на координацію своєї поведінки на 

ринку. 

Це стосується договорів: 

 про фіксування цін; 

 про продажі, в яких обмежується типологія пропонованої продукції або в яких придбання 

певної продукції обумовлюється придбанням іншого; 

 що стосуються територіальних зон, категорій споживачів або квот виробництва; 

 передбачають діяльність по бойкоту, як при поставках, так і при прийомі на зберігання. 

5.3.Домінуюче становище на ринку 

Зловживання домінуючим становищем на ринку будь-якої продукції є незаконним. Термін 

«зловживання» відноситься до таких ситуацій, при яких влада, отримана в результаті домінуючого 

положення, використовується на шкоду постачальникам або клієнтам. 

6. Зобов'язання щодо інформування 

При будь-якій поведінці, яка порушує дух Кодексу, необхідно повідомляти ВК. Повідомляючі 

захищаються від будь-якого виду помсти, дискримінації або покарання; крім того, гарантується 

конфіденційність особистої інформації повідомляючого, за винятком зобов'язань відповідно до 

законодавства і захисту прав Компанії або осіб, звинувачених помилково та / або недобросовісно. 

7. Дисциплінарна система 

Принципи цього Кодексу є невід'ємною частиною умов, що регулюють трудові відносини в 

Компанії; при порушеннях застосовуються санкції відповідно до чинної системи покарань, 

передбаченої для працівників, посадових осіб Компанії в залежності від ступеня тяжкості 

порушення. 

Зазначені заходи не замінюють адміністративну, кримінальну та цивільну відповідальність, яку несе 

працівник, якщо порушення положень цього Кодексу відповідає порушенням чинного 

законодавства України. 

8. Застосування Кодексу Етики 

Правильне і ефективне застосування Кодексу Ділової Етики можливе тільки завдяки зусиллям і діям 

всієї структури Компанії при співробітництві з уповноваженими органами, відповідальними за 

процес реалізації і контролю. 

8.1 Внутрішній контроль 
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ВК підпорядковується генеральному директору Компанії і працює в тісній співпраці з ним. Він не 

має права приймати рішення, пов'язані із здійсненням діяльності Компанії, і права розподіляти 

економічні і фінансові кошти Компанії.  Це незалежний орган, в який можуть звернутися всі 

корпоративні структури для вирішення проблем, пов'язаних з дотриманням і виконанням правил. 

8.2 Етична форма 

ТОВ«Вента.ЛТД», спільно з ВК, зобов'язується проінформувати всі зацікавлені суб'єкти про 

цінності і принципи, що містяться в Кодексі Ділової Етики з тим, щоб вони застосовувалися в 

управлінні Компанії. 

Всі працівники, органи управління, треті особи, які вступають в цивільно-правові відносини з 

Компанією, повинні ознайомитися з Кодексом і взяти на себе зобов'язання щодо виконання його 

розпоряджень і норм. 

ТОВ«Вента.ЛТД»залишає за собою право змінювати окремі положення Кодексу з метою усунення 

суперечностей, які можуть виникнути у зв'язку зі змінами в чинному законодавстві України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


