
 

1 
 

 

Положення про антикорупційну діяльність 

 

Введено з «05» листопада  2013 року наказом  

Генерального директора ТОВ«Вента.ЛТД» 

від« 01 » листопада 2013 № 96 

Дніпропетровськ 2013 р. 

Розділ 1. Загальні положення 

1. Це Положення про антикорупційну діяльність (надалі за текстом -"Положення") 

стосується дотримання посадовими особами ТОВ«Вента.ЛТД» і іншими працівниками 

ТОВ«Вента.ЛТД» в частині, що прямо передбачена цим Положенням чи випливає з його 

змісту, а також нормами інших наказів та законодавства, вимог антикорупційного 

законодавства та дотримання загально корпоративних антикорупційних вимог і політики 

ТОВ«Вента.ЛТД», визначеною цим Положенням та іншими локальними нормативно- 

правовими актами ТОВ«Вента.ЛТД».  

2. Жодна норма та вимога цього Положення не скасовує та не змінює (окрім випадків 

доповнення, що не тягне порушення вимог законодавства) зобов'язання ТОВ«Вента.ЛТД» 

перед фізичними (незалежно від статусу як суб'єкта господарювання, сімейного та 

майнового статусу, релігійних, політичних переконань, кольору шкіри, національності, 

полу тощо) так і юридичними (незалежно від організаційно-правової форми, форми 

власності, підпорядкування тощо) третіми особами, які виникли з договірних підстав та 

підстав, визначених законодавством, а також будь-яких зобов'язань перед органами влади, 

шо грунтуються на нормах Конституції, законів України, інших нормативно-правових 

актах. 

3. У випадку змін у законодавстві, внаслідок чого виникає невідповідність чи суперечність 

між нормою Положення та нормою акта законодавства, норма Положення не 

застосовується: замість неї повинна використовуватися норма акта законодавства. 

4. Це Положення жодним чином не обмежує права (конституційні, трудові, цивільно- 

правові та інші) працівників ТОВ«Вента.ЛТД». 

5. Відсутність в даному Положенні вказівок на те, що будь-які неправомірні/незаконні чи 

злочинні діяння будь-якої особи є порушенням чи є неправомірними/ незаконними/ 

злочинними та/або відсутність вказівки (у т.ч. шляхом посилання на норми інших 

документів) про вид, розмір та обставини застосування 

відповідальності/санкцій/покарання, - не можуть тлумачитись як 

допустимість/дозволеність цих діянь та/або їх безкарність згідно норм цього Положення. 

6. Жодна вказівка та норма цього Положення не є перешкодою для виконання/ 

дотримання вимог/наказів/розпоряджень керівного складу ТОВ«Вента.ЛТД» та органів 

влади, посадових осіб органів влади та місцевого самоврядування, що діють в межах своїх 

повноважень та не порушують норм законодавства і права та законі інтереси осіб, що 

гарантовані міжнародними нормами, які є обов'язковими для України, Конституцією 

України та іншими законодавчими актами. 

7. Норми Положення діють доти, доки не будуть змінені чи скасовані відповідним наказом 

уповноваженої особи ТОВ«Вента.ЛТД», якщо інше не випливає з вимог п. З цього Розділу 

Положення. 

8. Будь-які терміни і визначення, що застосовані в цьому Положенні, мають 

визначення/мають тлумачитись згідно визначень/тлумачень цих термінів у законодавстві, 
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якщо інше не передбачено/не випливає з певних норм цього Положення або коли про інше 

тлумачення є домовленість між ТОВ«Вента.ЛТД» і діловим партнером ТОВ«Вента.ЛТД» 

для регулювання правовідносин з яким мають застосовуватися такі терміни і норми цього 

Положення. 

9. Працівники та служби ТОВ«Вента.ЛТД», відповідальні за підготовку та проведення 

переговорів з потенційними діловими партнерами/контрагентами ТОВ«Вента.ЛТД», а 

також за укладання угод, договорів, контрактів інших правочинів повинні постійно 

контролювати, вивчати та аналізувати ділову репутацію, стан на ринку, правовий стан 

(наявність/відсутність кримінальних та інших справ/процесів/розслідувань/проваджень у 

т.ч. тих, що стосуються корупції, відповідно таких осіб/їх посадових осіб/їх 

представників; порушення справ про банкрутство, виключення з будь-яких обов'язкових 

державних реєстрів та обліків у т.ч. платників податків та/або осіб, що здійснюють певну 

діяльність; внесення до реєстрів боржників/порушників та аналогічних реєстрів і т.п.; 

анулювання ліцензій та дозволів тощо) таких осіб та повідомляти керівництво 

ТОВ«Вента.ЛТД» про виявлені відхилення, порушення та зміни відомостей. 

 
Розділ 2. Загальна політика ТОВ«Вента.ЛТД» 

в частині антикорупційних дій 

1.ТОВ«Вента.ЛТД» в особі її посадових осіб та інших працівників, а також законних 
представників зобов'язується дотримуватися вимог національного законодавства щодо 
антикорупційних дій, а також загальноприйнятної практики співпраці з діловими 
партнерами, яка ґрунтується на нормах цього Положення, норм актів міжнародного 
законодавства, що можуть бути застосовані, а також в цій же мірі і національного 
законодавства країни знаходження ділового партнера ТОВ«Вента.ЛТД» (останнє 
визначається в протокольній чи іншій формі, що буде зручною для обох сторін). 
2. В межах своїх посадових обов'язків відповідальних осіб та 
вказівок/розпоряджень/наказів керівництва ТОВ«Вента.ЛТД» має бути забезпечена: 

 підтримка стану державної реєстрації ТОВ«Вента.ЛТД» у т.ч. шляхом щорічного 
підтвердження відомостей і вжиття інших заходів; 

 забезпечення чинності/дійсності ліцензій та інших необхідних дозволів та 
узгоджень для здійснення оптової торгівлі лікарськими засобами та здійснення 
імпорту лікарських засобів. 

3. У випадках і в межах, передбачених законодавством, ТОВ«Вента.ЛТД» в особі 
відповідальних працівників забезпечує отримання будь-яких інших дозволів, рішень, 
узгоджень від органів державної влади та органів місцевого самоврядування для 
належного здійснення господарської діяльності та уникнення можливих негативних 
наслідків для ділових партнерів ТОВ«Вента.ЛТД» - контрагентів за відповідними 
угодами/договорами/контрактами (визнання правочинів недійсними, фіктивними, не 
укладеними тощо). 
4. Будь-які працівники та представники ТОВ«Вента.ЛТД» за будь яких умов і обставин 
(обіцянки, пропозиції благ чи пільг тощо) не повинні здійснювати чи намагатися 
здійснювати чи сприяти в будь-якій формі такому здійсненню чи замовчувати про таке 
здійснення/намір здійснення іншими особами, прямо або опосередковано пропонувати або 
оплачувати, або дозволяти пропозицію або оплату, будь-яких грошей або будь-яких 
цінностей для неправового або незаконного впливу на будь-якого державного посадовця 
або іншу третю особу для отримання незаконної переваги у діяльності/вчинення 
незаконних дій/уникнення притягнення до відповідальності та/або уникнення 
покарання/застосування санкцій. 
5. За окремим розпорядженням чи наказом керівництва ТОВ«Вента.ЛТД» уповноважений 
працівник повинен надавати діловому партнеру ТОВ«Вента.ЛТД» це Положення (у 
вигляді копії), а також будь-яку іншу інформацію щодо антикорупційної діяльності 
ТОВ«Вента.ЛТД» (окрім тої, що не підлягає наданню/розголошеннню як конфіденційна 
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інформація або комерційна таємниця, або коли поширення/розголошення заборонено 
законодавством). 
6. ТОВ«Вента.ЛТД» забезпечує моніторинг змін антикорупційного законодавства та 
відповідного коригування цього Положення та іншої документації (накази, протоколи, 
розпорядження, правила). 
7. Повноважні працівники ТОВ«Вента.ЛТД» забезпечують в межах, визначених 
керівництвом ТОВ«Вента.ЛТД», проходження інспектування/перевірок діловими 
партнерами діяльності ТОВ«Вента.ЛТД», які проводяться відповідно до вимог цього 
Положення та/або окремої домовленості (як в рамках договору, контракту, так і в рамках 
окремої угоди/правочину) між ТОВ«Вента.ЛТД» та діловим партнером — контрагентом 
ТОВ «Вента. ЛТД» за відповідним зобов'язанням/правовідношенням. 

8. Працівники, визначені керівництвом ТОВ«Вента.ЛТД» через визначений проміжок 

часу мають проходити тестування та брати участь у нарадах, які організовуються на 

ТОВ«Вента.ЛТД» внутрішніми службами (однією чи кількома службами спільно) під 

безпосереднім контролем Генерального директора ТОВ«Вента.ЛТД». 

   Після проведення наради організовується складання і поширення серед працівників 
узагальнюючих матеріалів (в паперовому чи електронному вигляді) складених за 
результатами проведеної наради: ретельне вивчення узагальнюючих матеріалів є 
обов'язковим для кожного працівника ТОВ«Вента.ЛТД». 

9. Кожен працівник ТОВ«Вента.ЛТД» повинен уникати дій, що можуть трактуватися за 

законодавством та/або цим Положенням як корупційні діяння чи готування до них, чи 

посягання на їх вчинення: у випадку, коли працівнику ТОВ«Вента.ЛТД» стане відомо про 

вчинення таких діянь чи готування до них, чи посягання на їх вчинення, такий працівник 

повинен негайно сповістити про це керівництво ТОВ«Вента.ЛТД» для вжиття відповідних 

заходів, а також забезпечити повідомлення правоохоронних органів про вказані обставини 

в порядку, спосіб і у строки, визначені законодавством. 

10. Будь хто з працівників ТОВ«Вента.ЛТД» не повинен припускатися дій чи 

бездіяльності, що можуть кваліфікуватися за Кримінальним кодексом України чи іншими 

законами України як злочини/правопорушення щодо запобігання і протидії корупції. 

Розділ 3. Заборони та обмеження для працівників 

і представників ТОВ«Вента.ЛТД» 

1. На додаток до викладеного у розділі 2 цього Положення, працівникам і представникам 
ТОВ«Вента.ЛТД» забороняється вчиняти, сприяти вчиненню, провокувати вчинення та 
покривати вчинення (підготовку до вчинення) наступних дій (по відношенню до ділових 
партнерів ТОВ«Вента.ЛТД» та інших осіб), що стосуються: 

 будь-якої виплати грошей чи іншого майнового/не майнового еквіваленту (у т.ч. у 

вигляді благ чи послуг) задля отримання безпідставної/незаконної допомоги для 

ТОВ«Вента.ЛТД» чи задля забезпечення інтересів ТОВ«Вента.ЛТД» протиправним 

шляхом (застосування цього положення відбувається незалежно від того, 

безпосередньо заінтересованій особі чи посереднику надавалися грошові 

кошти/інше еквівалентне майно/блага/послуги); 

 виконання функцій посередника чи агента для забезпечення вищевказаної виплати 

(до такої функції окрім безпосередньої передачі належать відкриття/забезпечення 

відкриття банківського рахунку, камер схову тощо); 

 провокації надання чи отримання хабара чи пропозиції в передачі хабара або 

послуг з приховування цих фактів; 

 дій з підкупу будь-яких третіх осіб з метою отримання інформації щодо стану 

товару на ринку, майнового чи іншого положення конкурентів чи партнерів тощо; 

 дій, що містять ознаки погроз, фізичного чи психічного/психологічного впливу з 

застосуванням будь-яких засобів, методик (нейролінгвістичне програмування, 

гіпноз, використання безпорадного стану, застосування наркотичних, 
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психотропних речовин чи алкоголю тощо), з будь-якою метою по відношенню до 

будь-якої особи; 

 надання/пропонування надати чи отримання подарунків (купони, кредитні чи 

дисконтні / бонусні карти, гроші, цінні папери, інше майно) чи послуг (у т.ч. 

особистого характеру), які, виходячи з їх ексклюзивності чи вартості/коштовності 

чи художньої, історичної цінності, чи порядку надання або розголошення/не 

розголошення цього факту 
 можуть бути розцінені як хабар чи підкуп чи будь-яке інше зацікавлення чи 

сприяння діянням, що мають будь-які ознаки корупційних чи інших 
неправових/злочинних діянь; 

 виконання боргових та інших зобов'язань третіх осіб (погашення боргів, 
врегулювання конфліктів тощо), що здійснюються поза межами договірних відносп 
і між ТОВ«Вента.ЛТД» та діловим партнером ТОВ«Вента.ЛТД» та/або з 
порушенням вимог законодавства; 

 заздалегідь помилкового інформування (дезінформування) керівництва 
ТОВ«Вента.ЛТД» та/або правоохоронних та інших уповноважених державних 
органів, що здійснюють боротьбу з корупцією та/або реалізують антикорупційну 
політику Україні!, про обставини корупційних діянь, яких не було в природі, чи 
навмисне перекрученні вказаних фактів з метою приховування істинних обставин і 
фактів або з інших причин; 

 створення умов незаконними методами і засобами (у т.ч. шляхом вчинення дій з 
числа вищенаведених) задля нанесення шкоди діловій репутації конкурентам 
ТОВ«Вента.ЛТД» та іншим особам (державним та іншим органам, їх посадовцям і 
представникам) або для отримання домінуючого положення на ринку лікарських 
засобів та товарів медичного призначення, або отримання прихильності з боку 
державних службовців, представників третіх осіб для протиправного її 
використання в господарській діяльності. 

2. Вищевказаний перелік не є вичерпним: у випадку виникнення у 
працівника/представника ТОВ«Вента.ЛТД» підозри щодо вчинення чи можливого 
виявлення вчинених дій, що можуть мати ознаки вищенаведених або таких, що 
однозначно є корупційними чи іншими, що порушують законодавство, такий працівник 
повинен законним шляхом запобігти вчиненню правопорушення та негайно повідомити 
про це керівництво ТОВ«Вента.ЛТД», правоохоронні та інші уповноважені державні 
органи, що здійснюють боротьбу з корупцією та/або реалізують антикорупційну політику 
України. 

Розділ 4. Заключні і прикінцеві положення 

1. ТОВ«Вента.ЛТД» не здійснює (у т.ч. через своїх представників і працівників, 

посередників чи агентів) політику надання законодавчо не передбачених чи законодавчо 

не припустимих пожертвувань та грантів і не отримує такі пожертвування і гранти (у т.ч. 

через своїх представників і працівників, посередників чи агентів) у випадку відсутності 

повного правового обґрунтування і доведення законності такого правочину/угоди чи дії. 

2. Отримання/надання представниками/працівниками/посередниками ТОВ«Вента.ЛТД» 

інформаційних, рекламних матеріалів, тестових чи зразкових матеріалів продукції від 

партнерів/партнерам ТОВ«Вента.ЛТД» не повинно мати ознак незаконних виплат в 

натурі, хабара, неправомірних вигод/послуг чи подарунків, що передбачені в п. 1 розділу 3 

цього Положення. Відповідальність за контроль цих параметрів та вимог, а також 

відповідальність за таке отримання/надання несуть представники/працівники/посередники 

ТОВ«Вента.ЛТД», які безпосередньо вчинили це та/або брали участь в цьому/та або 

організовували чи сприяли чи покривали такі вчинки. 

3. Повноважні представники у т.ч. з числа представників за дорученням, 

ТОВ«Вента.ЛТД» мають право здійснювати за погодженням з керівництвом 
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ТОВ«Вента.ЛТД» внески для спрощення формальностей (митних процедур, прискореного 

отримання будь-яких документів дозвільного чи іншого характеру тощо) за умови, що такі 

внески здійснюються у формі, в порядку, в розмірах прямо і беззастережно передбачених 

нормами законодавства і не мають жодних ознак дій, згаданих в п.1 розділу 3 цього 

Положення. 

4. Кожен працівник ТОВ«Вента.ЛТД» повинен негайно повідомляти керівництво 

ТОВ«Вента.ЛТД» про всі обставини і факти, які мають безпосереднє чи опосередковане 

відношення до нього і стосуються відкриття, порушення провадження чи процесу (у т.ч. 

кримінального) чи притягнення до відповідальності щодо корупційних діянь та інших 

пов'язаних порушень (хабарництво тощо) чи участі/необхідності участі у діях, пов'язаних 

з таким процесом/процедурою (участь у слідчих, досудових діях/в суді та інших органах 

незалежно від статусу/положення такої участі — підозрюваний, свідок, обвинувачений 
тощо). 

   За порушення вимог цього Положення працівники несуть перед ТОВ«Вента.ЛТД» 

дисциплінарну та іншу відповідальність визначену трудовим та іншим законодавством 

України. 

5. Керівні особи ТОВ«Вента.ЛТД», які постійно або тимчасово обіймають посади, 
пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно- господарських 
обов'язків в ТОВ«Вента.ЛТД» (Генеральний директор та інші посадові особи, згідно з 
наказами та штатним розписом) або спеціально уповноважені на виконання таких 
обов'язків довіреністю або іншим чином згідно вимог статуту ТОВ«Вента.ЛТД» та 
чинного законодавства не повинні: 
 

 відмовляти діловим партнерам ТОВ«Вента.ЛТД»та іншим третім особам (фізичним 
або юридичним) в наданні інформації, надання якої таким особам передбачено 
закон давством про запобігання і протидію корупції; 

 надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка 
підлягає наданню відповідно до законодавства про запобігання і протидію 
корупції. 

 

   Не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, що не надається у 
вищенаведеному порядку, інформація про розміри, види благодійної та іншої допомоги, 
що надається ТОВ«Вента.ЛТД» фізичним та юридичним особам чи одержується від них, 
та інша інформація, що прямо визначена як така, що не може надаватися у вказаному 
порядку. 
6. Службові розслідування щодо порушень працівниками ТОВ«Вента.ЛТД» вимог цього 
Положення та відповідного законодавства здійснюється на підставі вимог законодавства і 
відповідних окремих наказів і розпоряджень Генерального директора ТОВ«Вента.ЛТД». 
7. У випадку неврегульованості відносин, пов'язаних з антикорупційними діями, 
Положення нормами цього Положення працівники/представники та посередники (в тій 
мірі, в якії: на них поширюється це Положення) керуються усними та письмовими 
вказівками керівництва ТОВ«Вента.ЛТД» не порушуючи при цьому норм і вимог 
законодавства України. 


