
ЗАТВЕРДЖЕНО: 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА 
ТОВ «БІЗНЕС-СПІЛЬНОТА БОРД» 

Преамбула (цінності) 

f\ією Антикорупційною програмою (далі - Програма) ТОВ "БІЗНЕС-СШЛЬНОТА 
БОР Д" (далі - Компанія), усвідомлюючи відповідальність за утвердження цінностей 
верховенства права та доброчесності, прагнучі забезпечувати свій сталий розвиток, дбаючи 
про власну ділову репутацію, для заохочення використання добросовісної комерційної 
практики, а також в інтересах, зокрема, але не виключно, своїх засновників, працівників, 
ділових партнерів, клієнтів проголошує, що її засновники (учасники), органи управління, 
поса,1ові особи та пра11івники у своїй діяльності, а також у правовідносинах із діловими 
1�арТt-1ерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими 
юридичними та фізичними особами керуються принципом нульової толерантності до 
корупції у будь-яких її формах та проявах і вживають (вживатимуть) всіх заходів щодо 
запобігання, виявлення та протидії корупції, передбачених законодавством, та цією 
Програмою. 

Компанія заявляє про свою принципову позицію та засуджує корупцію як незаконний 
та неетичний спосіб ведення діяльності. 

1. ЗАГ АЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. А!Jтикорупційна програма є комплексом правил, стандартів і процедур щодо 
виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності Компанії. 

1.3. Метою цієї Програми є забезпечення функціонування ефективної системи 
3анобігання та протидії корупції, відповідності діяльності Компанії вимогам 
антикорупційного законодавства з урахуванням кращих світових практик. 

1.4. Антикорупційну програму затверджено наказом директора ТОВ «БІЗНЕС
СПІЛЬНОТА БОРД» (далі - керівник). 

1.5. Текст Антикорупційної програми перебуває у постійному відкритому доступі 
для працівників, посадових осіб Компанії, а також для її ділових партнерів, в електронному 
вигляді на веб-сайті Компанії. Антикорупційна програма написана українською мовою та 
мас переклад на англійську мову. 

2. МЕТ А, СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ І КОЛО ОСІБ, ВЩПОВІДАЛЬНИХ ЗА
РЕАЛІЗАЦІЮ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

2.1. Метою цієі' Програми є забезпечення функціонування ефективної системи 
3алобіrання та протидії корупції, відповідності діяльності Компанії вимогам 
антикорупційного законодавства з урахуванням кращих світових практик. 





















18. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ.

18.1. У разі зміни антикорупційного законодавства та (або) виявлення інших 

об1·ру11тоnаних обставин зміст Антикорупційної програми може бути переглянутий. 

18.2. Ініціатором внесення змін до Антикорупційної програми може бути 

Уповноважений, а також керівник Компанії. 

18.3. Пропозиції щодо внесення змін до Антикорупційної програми подаються 

Уповнонс1же11ому, який їх вивчає та систематизує. Зміни до Антикорупційної програми не 

можуть встс1новлювати стандарти та вимоги нижчі, НІЖ передбачено діючим 

антикору1щійним законодавством. 





- на конфіденційність своїх повідомлень, направлених на Лінію Довіри або

антикорупційному Уповноваженому; 

- на об'сктивне і неупереджене внуrрішнє розслідування з метою підтвердження чи

спростування інформації про ймовірне порушення Антикорупційної програ."ш або 

корупційне чи пов'язане з корупцією правопорушення. 
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