КОНТИНЕНТА/!
ФАРМЕРЗ

ГРУП

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ

Зміст

4
Звернення
Генерального директора

5

8

Введення
до Кодексу

12
Принцип
«Збереження та розвиток
людського потенціалу»

18
Принцип
«Порядність і відкритість
у взаєминах з контрагентами
та органами державної
влади»

2

10

Загальні правила
ділової поведінки

14
Принцип
«Безпека наших людей
і охорона здоров'я»

20
Принцип
«Достовірна звітність
і прозорість бізнесу»

Принцип
«Повага до людей»

16
Принцип
«Дбайливе використання
і захист ресурсів Компанії»

22
Принцип
«Турбота про навколишнє
середовище»

cfg.com.ua

24
Принцип
«Забезпечення
інформаційної безпеки»

30
Принцип
«Ні конфлікту
інтересів»

36
Відповідальність
за недотримання Кодексу
корпоративної етики

26
Принцип
«Ні шахрайству»

32
Принцип
«Розумна ділова
гостинність і ділові
подарунки»

28
Принцип
«Ні корупції»

34
Повідомлення про
порушення Кодексу

38
Контакти –
до кого звертатися

3

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ

Звернення Генерального директора

Шановні колеги!
«Контінентал Фармерз Груп» – це не просто одна із найбільших в Україні сільськогосподарських
Компаній. Ми є безпрецедентним прикладом успішного об’єднання навколо спільної мети та
ефективної злагодженої роботи великої команди професіоналів-однодумців.
Ми прагнемо, щоб наші співробітники, партнери, пайовики і колеги по галузі довіряли бренду
«Контінентал Фармерз Груп», розуміючи, що за ним стоїть кожен працівник Компанії та надійні
міжнародні інвестори SALIC. Тому ми цінуємо нашу ділову репутацію та дбаємо про залученість
кожного члена команди, спрямованість на спільний результат і побудову відповідальних партнерських стосунків як всередині Компанії, так і зовні.
У ваших руках – Кодекс корпоративної етики «Контінентал Фармерз Груп». Він є незамінним
путівником для співробітників нашої Компанії у повсякденній діяльності, а також невід’ємною
частиною її корпоративної культури. Цей документ поєднав у собі стандарти поведінки для всіх
структурних підрозділів «Контінентал Фармерз Груп», цінності та принципи нашої роботи.
Переконаний, що разом дотримуючись цих правил, ми зможемо йти тільки вперед, розвиватись як
єдина команда, забезпечувати прозорість і злагодженість, а також підтримувати атмосферу
взаємоповаги і підтримки для кожного співробітника «Контінентал Фармерз Груп».
З повагою,
Георг фон Нолкен,
Генеральний директор «Контінентал Фармерз Груп»
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Кодекс корпоративної етики – це сукупність правил корпоративної
етики та ділової поведінки співробітників, що працюють в Компанії.
Кодекс містить в собі опис основних цінностей і принципів, правил етики і ділової поведінки всіх
працівників відповідно до цілей та корпоративних цінностей нашої Компанії.
Ми сподіваємося, що цей кодекс зможе допомогти кожному працівнику приймати правильні
рішення і тим самим уникати ситуацій, які можуть завдати шкоди репутації співробітника та
Компанії в цілому. Тому знання і дотримання Кодексу під час виконання своїх трудових обов'язків є обов'язковим для всіх співробітників Компанії, а також вітається і в повсякденному житті
працівників.
Наша робота пов'язана з щоденною необхідністю приймати рішення. Якщо Ви зіткнулися зі
складною ситуацією, запитайте себе:

Чи відповідає це Кодексу корпоративної етики і цінностям Компанії?
Чи законно це?
Чи безпечно це? Чи може це загрожувати кому-небудь або стати причиною травми?
Чи поставить це Компанію або мене особисто в скрутне становище?
Чи є прийняте рішення найкращим з альтернативних варіантів дій?
У разі, якщо працівник не розуміє вимог Кодексу або самостійно не може вирішити спірне
питання, йому необхідно звернутися за порадою і роз'ясненням до свого безпосереднього
керівника, в HR департамент або на Гарячу лінію Компанії.
У зоні відповідальності кожного керівника нашої Компанії лежить запобігання, виявлення та
оперативне реагування на випадки порушення Кодексу своїми підлеглими.
Ми очікуємо, що контрагенти поділяють правила етики та ділової поведінки Компанії, наші
цінності і принципи, залишаємо за собою право відмовитися від співпраці з тими контрагентами,
які порушують цей Кодекс.

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ / Звернення Генерального директора / Введення до Кодексу

Введення до Кодексу
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Цінності

1

2
3

4

Ефективність
Ми постійно шукаємо можливість для покращення результату, який відповідає
цілям Компанії.
Ми прагнемо досягати найбільших результатів при оптимальних затратах.
Ми не зупиняємось на досягнутому, постійно прагнемо удосконалення.
Ми націлені на отримання стійкого командного результату.

Довгострокове партнерство
Ми будуємо довгострокові партнерські взаємовідносини з пайовиками, клієнтами,
постачальниками, співробітниками, інвесторами.
Ми піклуємось про нашу репутацію, тому дбаємо про позитивний імідж та робимо
все для його формування і підтримки.

Відповідальність
Ми піклуємось про своїх клієнтів, партнерів, власний колектив.
Ми несемо відповідальність перед споживачами, самими собою та майбутніми поколіннями
за результати та наслідки своєї діяльності.
Ми розуміємо вплив кожного на досягнення Компанією поставлених цілей, відповідально
ставимось до взятих на себе обов’язків.

Інноваційність
Ми постійно вивчаємо інноваційні передові практики і впроваджуємо кращі з них
у своїй роботі.
Ми створюємо умови для розвитку і професійного росту співробітників, навчаємось
і шукаємо можливість для удосконалення.
Ми завжди відкриті до нових ідей, технологій, інформації, інновацій.
Ми готові вирішувати питання новими, інноваційними методами.
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Бережливість
Ми виважено ставимось до ресурсів Компанії.
Ми постійно пропонуємо і втілюємо в життя ідеї щодо можливостей збереження
і оптимального використання ресурсів.
Ми ставимось до ресурсів Компанії ощадливо, як до своїх власних.
Ми дбаємо про навколишнє середовище та дотримуємось екологічних стандартів.

Прозорість
Ми надаємо тільки достовірну інформацію про діяльність Компанії.
Ми працюємо виключно в законодавчому полі, дотримуючись правил і законів.
Ми надаємо всім зацікавленим сторонам повну, достовірну і зрозумілу інформацію
з урахуванням законодавства України та внутрішніх політик і процедур.

7

Порядність
Ми принципові в питаннях корупції і шахрайств.
Ми будуємо свої відносини з партнерами та колегами дотримуючись правил чесного
ділового партнерства.
Ми дотримуємось норм етичної поведінки в нашій щоденній праці, на всіх етапах нашої
діяльності.

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ / Цінності
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Загальні правила і принципи ділової поведінки
Ми будуємо свою роботу на принципах дотримання вимог
законодавства України.
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Співробітники повинні розділяти цінності Компанії.
Взаємини між співробітниками, незалежно від займаної посади або сфери діяльності, між
співробітниками та Компанією, а також між Компанією та контрагентами будуються
на підставі:

ЧЕСНОСТІ

ПОРЯДНОСТІ

СУМЛІННОСТІ

ПОВАГИ

ЗАКОННОСТІ

Ми ведемо діалог на постійній основі з місцевими громадами, громадськими організаціями,
органами державної влади та місцевого самоврядування на підставі відкритості, партнерства і
співпраці.
Ми заявляємо про неприпустимість будь-яких проявів домагання, психічного і фізичного
насильства з боку або щодо співробітників.
Ми категорично не допускаємо перебування співробітників в алкогольному або наркотичному
сп'янінні як на об’єктах Компанії, так і під час виконання своїх трудових обов'язків.
У процесі виконання своїх трудових обов'язків працівники повинні дотримуватися ділового
стилю поведінки.

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ / Загальні правила і принципи ділової поведінки

Ми будуємо взаємини з працівниками на принципах дотримання прав людини, особистої
гідності і створення рівних можливостей для всіх співробітників.
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Принцип «Повага до людей»
Кожен з нас насамперед є особистістю. Ми поважаємо людську
гідність та права інших людей.
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Ми вважаємо неприйнятним будь-який прояв неповаги, погроз і фізичного насильства при
виконанні службових обов'язків або при спілкуванні з колегами, контрагентами, партнерами.

Слід:
Поважати колег і вибудовувати відносини, засновані на взаєморозумінні і ввічливості.
Проявляти повагу до співробітників, контрагентів, наших партнерів і конкурентів.
Приймати об'єктивні рішення, в основі яких лежать факти і дані, а не емоції.
Толерантно ставитися до культурних відмінностей.
Уникати дій, які можуть бути сприйняті як дискримінація.

Неприпустимо:
Використовувати агресивні й образливі висловлювання і дії,
що принижують гідність людини.
Поширювати чутки.
Допускати використання жестів, натяків і висловлювань
сексуального або неоднозначного змісту.
Порушувати права людини.

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ / Принцип «Повага до людей»

Ми завжди ввічливі і з повагою ставимося до співрозмовника і його думки, будуємо відносини
на взаємній довірі. У відносинах між співробітниками для нас неприйнятні агресивна поведінка,
грубість і тиск.
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Принцип «Збереження та розвиток
людського потенціалу»
Ми створюємо необхідні умови для збереження і розвитку людського
потенціалу. Ми безумовно дотримуємось трудового законодавства.
Створюємо сприятливий соціально-психологічний клімат і належні
умови для роботи співробітників.
Ми забезпечуємо робочими місцями та турбуємось про соціальну інфраструктуру в місцях нашої
присутності. У рамках бізнес-потреб ми створюємо умови для розвитку співробітників, підтримуємо і сприяємо ініціативі щодо отримання нових знань, вмінь та навичок.

Слід:
Бути драйвером свого особистісного і професійного розвитку і росту.
Брати активну участь в соціальному житті і підтримувати сприятливий
соціальний клімат.
Турбуватися про власне здоров’я.
Пам’ятати, що ми є носіями корпоративної культури, і бути взірцем для інших.

Неприпустимо:
Безвідповідально відноситись до своїх обов’язків та запитів, звернень колег.
Займати пасивну позицію в саморозвитку.
Ігнорувати обов’язкові корпоративні заходи тощо.
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Принцип «Безпека наших людей і охорона здоров'я»
Ми дбаємо про здоров'я своїх співробітників і забезпечуємо охорону
праці та техніку безпеки на належному рівні, дотримуючись законодавчих вимог і світових стандартів з охорони праці.
Ми очікуємо, що наші контрагенти також будуть дотримуватися вимог законодавства та стандартів у галузі охорони праці, і ми можемо відмовитися від співпраці з тими контрагентами, які їх
порушують.
Всі наші керівники несуть персональну відповідальність за створення і підтримання безпечних
і здорових умов праці, зниження і попередження виробничого травматизму, підвищення культури
виробництва.
Всі співробітники, якщо це передбачено специфікою виконуваної ними роботи, зобов'язані
застосовувати засоби індивідуального захисту (носити спеціальну робочу форму) і дотримуватися
встановлених правил техніки безпеки під час виконання своїх трудових обов'язків.
З метою збереження здоров'я ми повинні мінімізувати і не допускати нещасні випадки на виробництві. У випадках виявлення небезпечної для здоров'я ситуації кожен з нас повинен повідомити
про це свого безпосереднього керівника або підрозділ охорони праці.

Слід:
Виконувати вимоги законів і нормативно-правових актів з охорони праці
та пожежної безпеки.
Застосовувати засоби індивідуального захисту.
Приступати тільки до тієї роботи, виконувати яку маєте право.
Припинити виконання роботи, якщо її подальше виконання стає небезпечним.
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Приступати до виконання роботи до проходження інструктажу з охорони праці
та техніки безпеки.
Викривляти, а також приховувати факти та обставини нещасних випадків у Компанії.
Знаходитися на робочому місці, на території Компанії в стані наркотичного і/або
алкогольного сп'яніння. Приносити з собою і/або вживати алкоголь,
наркотичні або психотропні речовини на території Компанії і
в транспортних засобах, що належать Компанії.

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ / Принцип «Безпека наших людей і охорона здоров'я»

Неприпустимо:
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Принцип «Дбайливе використання і захист
ресурсів Компанії»
У нас прийнято, що всі співробітники дбайливо ставляться до ресурсів
Компанії і ефективно їх використовують відповідно до встановлених
правил.
Ресурси для нас – це матеріальні активи (наприклад, грошові кошти, рухоме і нерухоме майно
тощо) і нематеріальні активи Компанії (інтелектуальна власність, корпоративна репутація,
оплачений співробітникам робочий час та інше).

Слід:
Дбайливо ставитися до ресурсів Компанії і раціонально їх використовувати.

Неприпустимо:
Використовувати офісну техніку, обладнання, службовий транспорт та інше майно
Компанії з порушенням вимог внутрішніх регламентуючих документів Компанії або не
в інтересах Компанії (наприклад, в інтересах третіх осіб або власних).
Нераціонально використовувати ресурси, в тому числі, грошові кошти і робочий час.
Недбале використання, що може призвести до поломки або навмисного псування
устаткування, техніки, засобів індивідуального захисту, що видаються співробітникам
для виконання трудових обов'язків.
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КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ / Принцип «Дбайливе використання і захист ресурсів Компанії»
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КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ

Принцип «Порядність і відкритість у взаєминах
з контрагентами та органами державної влади»
Ми взаємодіємо з контрагентами і органами державної влади
на принципах порядності, відкритості і законності.

18

Ми залишаємо за собою право відмовити у співпраці контрагентам, які порушують вимоги
законодавства України, не поділяють цінності і принципи, правила етики та ділової поведінки
Компанії, викладені у цьому Кодексі.
Ми захищаємо конфіденційну інформацію про контрагентів.
Ми не купуємо комерційну інформацію про контрагентів незаконним шляхом, виявляючи повагу
до права власності контрагентів.
Ми підтримуємо здорову і чесну конкуренцію і створюємо всім контрагентам рівні конкурентні
можливості для співпраці.
Ми сприяємо сталому розвитку суспільства, агробізнесу, а також робимо свій внесок
в економічний і соціальний розвиток України.

Слід:
Співпрацювати тільки з тими контрагентами, які дотримуються вимог
чинного законодавства.
Не поширювати конфіденційну інформацію, яку надав контрагент.

Неприпустимо:
Обговорювати з контрагентом (або потенційним контрагентом)
бізнес іншого контрагента з однакової сфери.

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ / Принцип «Порядність і відкритість у взаєминах
з контрагентами та органами державної влади»
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КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ

Принцип «Достовірна звітність і прозорість бізнесу»
Ми забезпечуємо повну відповідність свого фінансового обліку і звітності
законодавству України, надаючи достовірну та точну інформацію
про діяльність Компанії.
Оскільки ми працюємо прозоро, ми зобов'язуємося забезпечувати своєчасне розкриття інформації
про суттєві фінансові та операційні ризики в інтересах інвесторів, співробітників і суспільства
у разі їх наявності.
Кожен контрагент, з яким ми маємо намір взаємодіяти, повинен пройти процедуру перевірки
контрагентів, спрямовану на підтвердження законності бізнесу контрагента та виявлення
можливих ризиків для Компанії.
Співробітникам заборонено укладати договори від імені Компанії з контрагентами, які не пройшли
процедуру перевірки контрагентів, а також без узгодження договору в електронній системі
погодження договорів.
Всі платежі в Компанії здійснюються відповідно до законодавства України, а також згідно
з внутрішніми процедурами Компанії.

Слід:
Готувати звіти своєчасно і з використанням тільки достовірної інформації.
Працювати тільки з перевіреними контрагентами.

Неприпустимо:
Брати участь у викривленні або приховуванні
інформації/звітності.

20

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ / Принцип «Достовірна звітність і прозорість бізнесу»
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КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ

Принцип «Турбота про навколишнє середовище»

22

Компанія прагне попередити і забезпечити мінімізацію негативного
впливу на навколишнє середовище на всіх стадіях виробничого процесу, в тому числі, використовуючи безпечні для екології добрива та
засоби захисту рослин, які є сертифікованими.
Компанія докладає максимум зусиль щодо покращення екологічного стану в регіонах
присутності та збереження навколишнього середовища для майбутніх поколінь.

Слід:
Дотримуватися норм законодавства з охорони навколишнього середовища.
Ставитися дбайливо до природних ресурсів.
Дотримуватися природозберігаючих технологій в роботі. Наприклад, без особливої
потреби не роздруковувати документ, використовувати для друку чернетки, якщо
це можливо; сортувати сміття та вимикати світло, якщо можна обійтися без нього.

Неприпустимо:
Витрачати без потреби природні і енергетичні ресурси.

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ / Принцип «Турбота про навколишнє середовище»
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КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ

Принцип «Забезпечення інформаційної безпеки»
Кожний співробітник, що має доступ до конфіденційної інформації, несе
відповідальність за її використання і нерозголошення. Такі співробітники
повинні виконувати вимоги внутрішніх документів Компанії,
що регулюють використання конфіденційної інформації.
Конфіденційна інформація – інформація, яка не була публічно оприлюднена Компанією, поширення або надання якої може чинити істотний вплив на репутацію та фінансовий стан Компанії.
Співробітникам категорично забороняється розголошувати будь-кому конфіденційну інформацію
з метою отримання особистої вигоди або з інших мотивів. Передача конфіденційної інформації
можлива тільки у виняткових випадках, передбачених законодавством України. В такому разі
співробітник повинен попередньо отримати дозвіл Управління безпеки та Юридичного департаменту на передачу конфіденційної інформації.
Для того, щоб мінімізувати ризики негативного впливу на репутацію Компанії, співробітник може
спілкуватися з представниками засобів масової інформації від імені Компанії тільки в разі наявності попереднього узгодження безпосереднього керівника і Департаменту комунікацій та соціальних проектів.
Ми забезпечуємо виконання вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних.
Ми збираємо, обробляємо, зберігаємо і можемо передавати будь-кому персональні дані працівників, контрагентів та інших осіб лише після отримання попередньої письмової згоди таких осіб.

Слід:
Обмінюватися з контрагентами конфіденційною інформацією тільки після підписання
угоди про конфіденційність або іншого договору, який містить розділ про захист конфіденційності.
Не залишати в громадських місцях документи, які можуть містити конфіденційну
інформацію.
Захищати доступ до комп'ютерних систем. При покиданні робочого місця обов'язково
блокувати комп'ютер/ноутбук.
24
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Поширювати конфіденційну інформацію про Компанію без попереднього погодження
Управління безпеки.
Залишати в загальнодоступних місцях оригінали чи копії конфіденційних документів.

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ / Принцип «Забезпечення інформаційної безпеки»

Неприпустимо:
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КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ

Принцип «Ні шахрайству»
У Компанії неприпустиме шахрайство, під яким розуміється розкрадання
майна або неправомірний продаж майна Компанії.

26
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Кожен з нас несе відповідальність за використання власності Компанії тільки в інтересах бізнесу.

Слід:
Повідомляти Управління безпеки про випадки шахрайства, що відбулися, або потенційно
можливі випадки шахрайства.

Неприпустимо:
Впливати на прийняття ділового рішення через отримання або надання співробітником
незаконної винагороди.
Порушувати договірні зобов'язання шляхом постачання або прийому обладнання/
ресурсів з якісними або кількісними характеристиками, що не відповідають вказаним
в офіційних документах.
Вступати в змову з контрагентом (наприклад, удаване постачання товарно-матеріальних
цінностей) або лобіювати інтереси сторонніх осіб на етапі вибору контрагента.
Проводити оплати на основі підроблених документів та інших аналогічних дій
шахрайства.
Навмисно спотворювати будь-які облікові документи або звітну інформацію.

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ / Принцип «Ні шахрайству»

Запобігати пошкодженню і/або розкраданню майна Компанії.
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КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ

Принцип «Ні корупції»
Наші співробітники не мають права пропонувати або давати будь-яку
винагороду (гроші, матеріальні цінності тощо) державним службовцям,
контрагентам і пов'язаним з ними особам з метою отримання або
збереження переваг для Компанії.
Заборонено надання оплати державним службовцям, а також особам, пов'язаним із ними,
з метою забезпечення прискорення процедур, спрощення формальностей або отримання інших
незаконних переваг для Компанії.

Слід:
Повідомляти контрагентів, партнерів і державних службовців, з якими взаємодіє співробітник, про те, що ми не підтримуємо корупцію.
Повідомляти про випадки хабарництва та корупції Управління безпеки.

Неприпустимо:
Пропонувати або приймати неправомірні винагороди (хабарі).
Брати участь в діяльності, яка спрямована на незаконне збагачення, отримання
невідповідних компенсацій та винагород.

28

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ / Принцип «Ні корупції»
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КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ

Принцип «Ні конфлікту інтересів»
Ми проти ситуацій, коли особисті інтереси працівника можуть суперечити інтересам Компанії, що призводить до конфлікту інтересів.
В нашій Компанії під конфліктом інтересів ми маємо на увазі наступне і говоримо «ні»:
Поєднанню співробітником роботи в Компанії з роботою в інших компаніях або організаціях,
які не входять до структури нашої Компанії (є афілійованими), але можуть опосередковано
мати вплив на діяльність Компанії (наприклад, компанії, які займаються аналогічною діяльністю, постачальники товарів і послуг тощо).

30
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Встановленню ділових взаємин і представництву інтересів Компанії з юридичними особами,
в яких співробітник або пов'язана з ним особа є членами органів управління або володіють
часткою в статутному капіталі.
Вищевказані ситуації не будуть вважатися порушенням Кодексу, якщо співробітник проінформував про них і отримав погодження Комплаєнс менеджера (Complience manager), керівників HR
департаменту і Управління безпеки. Якщо за рішенням керівництва Компанії конфлікт неприпустимий, Компанія залишає за собою право відсторонити працівника від прийняття рішень або
вимагати зробити вибір між роботою в Компанії і дотриманням особистих інтересів.
У разі, якщо співробітник володіє контрольним пакетом акцій в статутному капіталі контрагента,
Компанія залишає за собою право приймати рішення про відмову у встановленні і підтримці
ділових відносин з таким контрагентом.

Слід:
Уникати ситуацій, які можуть привести до конфлікту інтересів.
Повідомляти Комплаєнс менеджера (Complience manager), керівників Управління
безпеки і HR Департаменту про потенційний конфлікт інтересів або конфлікт,
який вже виник.

Неприпустимо:
Зловживати своїм службовим становищем з метою задоволення особистих інтересів.
Лобіювати інтереси своїх родичів та інших зацікавлених осіб з метою отримання
особистої або їхньої вигоди.

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ / Принцип «Ні конфлікту інтересів»

Прийому в безпосереднє підпорядкування, впливу на оцінку і просування по службі співробітником своїх родичів та близьких друзів.

Мати інформацію і не повідомляти про потенційний чи наявний конфлікт інтересів, який
може стосуватися як самого співробітника, так і колег, керівника.
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КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ

Принцип «Розумна ділова гостинність і ділові
подарунки»
Ділова гостинність і ділові подарунки не повинні впливати на співробітників при прийнятті ділових рішень.
Ми маємо на увазі, що діловий подарунок – це матеріальна цінність, яка дарується контрагенту
або іншій третій особі за рахунок коштів Компанії, а також матеріальна цінність, яку отримують
співробітники в рамках виконання своїх трудових обов'язків від контрагентів або інших третіх
осіб.
Ділова гостинність для нас – це бізнес-сніданки, ділові обіди, вечері, частування, корпоративні,
спортивні або інші заходи, пропоновані контрагентами або державними службовцями співробітникам, або пропоновані контрагентам чи державним службовцям з боку працівників з метою
встановлення контакту і підтримки ділових відносин.
У нас в Компанії заборонено дарувати чи приймати ділові подарунки, а також надавати/приймати знаки ділової гостинності, якщо вартість одного подарунку на 1 особу, або сукупності подарунків
чи ділової гостинності від чи для одного контрагента за календарний рік перевищує 25 відсотків
однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного
податкового року (тобто вартість подарунку не має перевищувати у 2021 році – 1500 грн.).

Слід:
Коректно відмовлятися від подарунків та інших благ, вартість яких перевищує ліміт,
встановлений в Компанії, а також чинним законодавством.
Звернутися до безпосереднього керівника для отримання роз'яснень в разі, якщо
співробітник не впевнений в правильності своїх дій, коли він дарує/приймає діловий
подарунок або надає/приймає знаки ділової гостинності.
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Неприпустимо:
Приймати подарунки або інші блага від контрагентів або партнерів, які беруть участь
в організованих Компанією тендерах, оскільки вони можуть припускати лояльність
співробітників, які взяли подарунок.
Приймати подарунки та інші блага, вартість яких перевищує ліміт,
встановлений в Компанії, а також чинним
законодавством.

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ / Принцип «Розумна ділова гостинність і ділові подарунки»
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КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ

Повідомлення про порушення Кодексу
Якщо співробітнику стало відомо про порушення Кодексу, він повинен в
найкоротший термін повідомити про це порушення своєму безпосередньому керівнику або Комплаєнс менеджеру (Complience manager), або
на Гарячу лінію, або в Управління безпеки.
Ми також вітаємо інформування про порушення Кодексу з боку
контрагентів.

34

Для забезпечення максимальної безпеки нашої Компанії у випадку, коли співробітник
вбачає в діях іншого співробітника порушення Кодексу, він повинен вказати йому на
таке порушення, вимагати припинити такі дії і повідомити про порушення на Гарячу
лінію.
Компанія відповідно до встановлених процедур проводить внутрішні корпоративні
розслідування за повідомленнями про порушення Кодексу.
У разі, якщо у співробітника є підстави вважати, що безпосередній керівник причетний
до порушення Кодексу, співробітник повинен повідомити на Гарячу лінію або звернутися до Комплаєнс менеджера (Complience manager), або до Управління безпеки за
отриманням допомоги у вирішенні питання.
Коли співробітник підозрює, але не впевнений, що мало місце порушення Кодексу,
він може звернутися до Комплаєнс менеджера (Complience manager).
Повідомлення про порушення Кодексу можуть подаватися анонімно. У разі, якщо при
повідомленні інформації про порушення співробітник представився для отримання
зворотного зв'язку, йому гарантується повна конфіденційність.
У разі, якщо конфіденційність щодо співробітника була порушена, Управління безпеки
повинне ініціювати проведення внутрішнього службового розслідування щодо порушення конфіденційності та вжити належних заходів для забезпечення безпеки співробітника
та захисту від подальших переслідувань чи дискримінації.
Для нас є неприйнятними залякування, приниження або переслідування працівників,
які повідомили про порушення Кодексу.
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Відповідальність за недотримання Кодексу етики
Ми очікуємо, що наші співробітники будуть розділяти з нами наші
цінності, принципи і стандарти роботи. Недотримання цього Кодексу
розцінюється керівництвом Компанії як серйозне порушення і може
стати причиною того, що подальша співпраця співробітника з
Компанією стане неможливою.
Керівники повинні ознайомити з Кодексом своїх підлеглих і забезпечувати дотримання ними
цього Кодексу, регламентів і процедур, затверджених в Компанії, чинного законодавства,
а також запобігати, виявляти та оперативно реагувати на випадки порушення норм і стандартів
ділової поведінки своїми підлеглими.
Ми вважаємо, що порушенням Кодексу також будуть вважатися наступні дії, за які співробітник
буде нести відповідальність:

Порушення працівником та/або прохання/пропозиція іншому співробітнику порушити
вимоги нормативних документів і процедур Компанії, положень Кодексу етики або
чинного законодавства.
Не повідомлення про факти порушення положень Кодексу етики та інших внутрішніх
правил Компанії, чинного законодавства.
Передача завідома неправдивої інформації про порушення (наклеп).
Залякування або переслідування працівників, які повідомили про порушення.

36

cfg.com.ua

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ / Відповідальність за недотримання Кодексу етики

Якщо такі дії будуть мати ознаки злочину, Компанія буде повідомляти
правоохоронні органи про кожен такий факт.
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Контакти – до кого звертатися
Гаряча лінія
0 800 508 805 (Гаряча лінія Компанії)
0 800 215 835 (Антикорупційна лінія Компанії)

Внутрішній контроль
compliance@cfg.com.ua

HR департамент
hr@cfg.com.ua

Департамент комунікацій
та соціальних проектів
press@cfg.com.ua

Управління безпеки
bezpeka@cfg.com.ua

Адреса для відправки листів:
вул. Винниченка, 8, м. Тернопіль, 46018, Україна
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