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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІАЛОГ ДІАГНОСТІКС» працює на 
ринку лабораторної діагностики й виробів медичного призначення з 2006 року. Сфера нашої 
діяльності – продаж та обслуговування медичного діагностичного устаткування для in vitro 
діагностики. ТОВ «ДІАЛОГ ДІАГНОСТІКС» є дистриб’ютором Roche Diagnostics (Швейцарія), 
Sebia (Франція), Becton Dickinson (США), Norma (Угорщина), Domel (Словенія) - лідерів 
світового ринку в галузі виробництва лабораторного обладнання.

ТОВ «ДІАЛОГ ДІАГНОСТІКС» - національний дистриб’ютор обладнання для лабораторної 
діагностики. Пріоритетним напрямом діяльності нашої Компанії є оснащення лабораторій 
і медичних закладів новітнім інноваційним обладнанням для діагностики in vitro. Ми по-
стійно розвиваємося, доповнюючи свій продуктовий портфель новими брендами. Зростає 
кількість сервісів, а з ними – і кількість клієнтів.

Щоб побудувати успішний бізнес і стійку репутацію, Ми постійно прагнемо діяти чесно. Ми 
повністю застосовуємо етичні принципи до будь-якого рішення, яке потрібно ухвалити. 
Окрім дотримання законів і норм, Ми маємо бути чесними. Це дає нам змогу робити 
правильний вибір у будь-якій ситуації.

Ухвалення етичних рішень — це не завжди легкий шлях. Воно вимагає залучення 
виважених особистих міркувань і рішучості до оцінки ситуацій і пов’язаних із ними ризиків. 
Для того, щоб здійснювати правильні речі в потрібний час для реалізації правильної мети, 
потрібні рівновага, чесність і мужність.

ТОВ «ДІАЛОГ ДІАГНОСТІКС» у своїй діяльності керується власним Кодексом корпоративної 
етики і ділової поведінки. Зазначені правила поведінки визначають основні цінності 
й принципи, правила етики і ділової поведінки всіх Працівників відповідно до Місії та 
Корпоративних цінностей Компанії.

Цей Кодекс містить наші етичні принципи, якими Ми керуємося. Чесність і сумлінність згідно 
з моральними, етичними і правовими стандартами –основа нашої діяльності. Кожен із нас 
повинен знати, розуміти й застосовувати ці принципи в повсякденній роботі незалежно від 
функції чи рівня в Компанії. Цей документ призначений для підтримки кожного Працівника 
нашої Компанії, щоб Ми могли залишатися вірними нашим зобов’язанням перед людьми, 
клієнтами, партнерами, інвесторами й суспільством загалом. Кожному з нас потрібно 
дотримуватися Кодексу корпоративної етики і ділової поведінки в повсякденному житті.

Упевнений, що відданість кожного з нас допоможе забезпечити довгостроковий успіх 
нашої Компанії.

Дякую Вам за Вашу постійну підтримку і дотримання етичних принципів нашої Компанії!

З повагою

Генеральний директор ТОВ «ДІАЛОГ ДІАГНОСТІКС»                            

Віктор РОМАСЕНКО
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1. ВСТУП

ЦЕЙ КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ І ДІЛОВОЇ 

ПОВЕДІНКИ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО КОЖНОГО 

ПРАЦІВНИКА ТОВ «ДІАЛОГ ДІАГНОСТІКС», ПАРТНЕРА, 

КЛІЄНТА, ІНВЕСТОРА 

Культура ТОВ «ДІАЛОГ ДІАГНОСТІКС» (Компанія) – це сукупність професійних, 
культурних і морально-етичних цінностей, що згуртовує Працівників у єдину команду і 
створює необхідні умови для досягнення статутних цілей і реалізації Стратегії розвитку 
Компанії.

Кодекс визначає основні цінності й принципи, правила етики і ділової поведінки всіх 
Працівників відповідно до Місії, Бачення і Корпоративних цінностей Компанії, а також 
у бізнес-діяльності Компанії та у відносинах з оточенням.

Цінності, принципи, стандарти поведінки та етичні норми, зазначені в Кодексі, спри-
яють формуванню позитивної атмосфери в колективі, впливають на міжособистісні 
стосунки і ступінь ототожнення з цінностями Компанії. 

Метою Кодексу є популяризація цінностей, принципів, стандартів поведінки та етичних 
норм, які уможливлюють свідоме формування внутрішнього середовища Компанії 
та його зовнішнього оточення, а дотримання Кодексу корпоративної етики і ділової 
поведінки в бізнес-діяльності є одним із найважливіших чинників формування довіри і 
підтримки іміджу Компанії на ринку.

Знання і дотримання Кодексу допоможе кожному Працівникові ухвалювати правильні 
рішення, уникаючи ситуацій, які можуть завдати шкоди репутації Працівника і Компанії 
загалом.

Зобов’язання Компанії вести діяльність відповідно до найвищих стандартів етичної 
поведінки, якості обслуговування, корисності для клієнтів, підвищення прибутковості, 
фінансової стабільності й ефективності вимагає обов’язкового ознайомлення з 
положеннями Кодексу і їх дотримання всіма Працівниками Компанії.

Кожен Працівник зобов’язаний знати Кодекс і дотримуватися його під час виконання 
своїх трудових обов’язків. Кожен Працівник повинен пам’ятати, що його поведінка 
безпосередньо впливає на його репутацію і репутацію Компанії, у зв’язку з чим 
дотримання Кодексу вітається також і в повсякденному житті Працівників.

Цей Кодекс не може безпосередньо охоплювати всі питання, які можуть виникнути, і 
Працівник і ділові партнери мають покладатися на здоровий глузд, бути розсудливими 
при здійсненні будь-якої діяльності від імені Компанії. Хтось із працівників чи ділових 
партнерів у разі наявності в них будь-яких сумнівів стосовно окремих аспектів цього 
Кодексу або його застосування має звернутися до комплаєнс-офіцера або юриста за 
роз’ясненнями.
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Запитання: 

Що означає на практиці «підтримувати 
атмосферу поваги, взаємної довіри, 
співпраці та відкритого спілкування»?

Відповідь: 

Наприклад: 
• Не привласнюйте здобутків інших 
• Не записуйте розмов чи зустрічей, 

не погодивши цього з учасниками 
розмови

• Не розголошуйте конфіденційної 
інформації

• Поважайте особистий час кожного 
(наскільки це можливо) 

• Заохочуйте висловлення власної 
думки, зокрема різних поглядів та ідей 

• Слухайте

ВАЖЛИВО ЗНАТИ:
Компанією не допускаються жодні форми переслідування тих, хто повідомляє про 
проблеми.
• Компанія захищає всіх, хто повідомляє про проблеми.
• Компанія гарантує конфіденційне ставлення до такої інформації та надавача такої 

інформації.

У Компанії до всіх повідомлень ставляться дуже серйозно і здійснюють негайну,об’єктивну 
й ретельну перевірку. 
Говорити відверто не завжди легко, але це завжди правильно. Це допомагає захистити 
Компанію, наших колег і самих себе від подальшої шкоди. Також це те, що вимагається 
від нас як від команди.
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2. ЯК КОРИСТУВАТИСЯ

КОДЕКС — ЦЕ ДОВІДНИК, ЯКИЙ ДОПОМАГАЄ ВСІМ 

НАМ ДІЯТИ ЧЕСНО, ОСКІЛЬКИ МИ СТАВИМО СОБІ 

ПИТАННЯ ПРО СИТУАЦІЮ, В ЯКІЙ МИ ОПИНИЛИСЯ

Кодекс корпоративної етики і ділової поведінки — це довідник, який допомагає всім 
Працівникам діяти чесно, оскільки ми ставимо собі питання про ситуацію, в якій Ми 
опинилися.
Компанія також впровадила комплекс політик і процедур, яких Ми повинні дотримуватися. 
Нам слід ставити запитання, коли потрібно, щоб здійснювати правильні речі в потрібний 
час і для реалізації правильної мети.

Доброчесність бізнесу – це обов’язок кожного Працівника Компанії. Кожен Працівник є 
персонально відповідальним за обізнаність і розуміння законів і положень цього Кодексу. 
Кожен Працівник однаково відповідальний за поведінку відповідно до цього Кодексу.

За неможливості самостійно вирішити спірне питання чи в разі нерозуміння вимог Кодексу 
Співробітник має звернутися за порадою і роз’ясненням до свого безпосереднього 
керівника, на лінію довіри, до комплаєнс-офіцера, юриста. Керівники повинні виявляти 
й оперативно реагувати на випадки порушення Кодексу своїми підлеглими, запобігати 
таким порушенням.

ТОВ «ДІАЛОГ ДІАГНОСТІКС» очікує, що Контрагенти поділяють цінності та принципи, 
правила етики і ділової поведінки Компанії, і залишає за собою право відмовитися від 
співпраці з тими Контрагентами, котрі не дотримуються загальноприйнятних правил 
етичного і доброчесного ведення бізнесу. Контрагенти – це наявні або потенційні партнери 
Компанії.

НЕПРИПУСТИМО НЕОБХІДНО

• Залишатися байдужим
• Порушувати етичні норми

• Вивчати Кодекс
• Допомагати зробити Кодекс дієвим 

через дотримання його положень
• Ставити запитання в складних ситуаціях

ЯКЩО ПРАЦІВНИК КОМПАНІЇ МАЄ СУМНІВИ АБО ДОБРОСОВІСНО ВВАЖАЄ, ЩО БУЛИ 
АБО МОЖУТЬ БУТИ ПОРУШЕНІ ЗАКОН, НОРМА, ПОЛОЖЕННЯ КОДЕКСУ, ПОЛІТИКА 
ЧИ СТАНДАРТ, ВІН/ВОНА ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ/ЗОБОВ’ЯЗАНА ПОВІДОМИТИ ПРО СВОЄ 
ЗАНЕПОКОЄННЯ В ПРИЙНЯТНИЙ СПОСІБ: 
e-mail: compliance@dialogd.com

Важливо, щоб ми ухвалювали рішення, якими ми пишатимемося надалі.
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КОЖНОМУ ПОТРІБНО:
- звертатися до безпосереднього керівника, комплаєнс-офіцера, юриста за допомогою 
і консультацією в разі наявності у Вас сумнівів при прийнятті відповідного рішення.

- якщо Ви обіймаєте керівну посаду або маєте підлеглих, на Вас покладається особливий 
обов’язок — пропагувати культуру етичної та порядної поведінки, а для цього: 

• бути зразком для наслідування і подавати особистий приклад усіми своїми діями і 
словами; 
• заохочувати підлеглих говорити про будь-які проблеми, прислуховуватися до того, 
що кажуть підлеглі та відповідно реагувати; 
• забезпечувати підлеглих знаннями і ресурсами, необхідними для виконання їхньої 
роботи, з дотриманням етичних норм;
• пояснювати, що досягнення бізнес-результатів ніколи не може бути виправданням 
для порушення норм етичної поведінки; 
• ніколи не переслідувати і не допускати переслідування працівників, які повідомляють 
про порушення або висловлюють занепокоєння; 
• послідовно відзначати й заохочувати етичну поведінку, звертати увагу на прояви 
неналежної поведінки і виправляти їх; 
• враховувати характер поведінки і дотримання етичних норм під час прийняття рішень 
із питань приймання на роботу, підвищення за посадою або оцінювання працівників.

Чи є такий 
спосіб 

законним

Чи є він 
етичним

Чи відповідає 
він Кодексу і 

нашим 
цінностям

Чи подаю 
Я гарний 
приклад

Чи розумію 
Я наслідки

Чи буду Я 
почуватися 
впевненим, 

пояснючи свої 
дії колегам

Якщо не впевненні, зверніться за допомогою до керівника або комплаєнс-офіцера

Не впевнений 

НІ НІ НІ НІ НІ НІ

Не впевнений Не впевнений Не впевнений Не впевнений Не впевнений 

ТАК ТАК ТАК ТАК ТАК

Якщо НІ, то відмовтеся від такого рішення і зверніться за порадою до керівника
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3. МІСІЯ, ВІЗІЯ І ЦІННОСТІ КОМПАНІЇ

НАША МІСІЯ
Працюємо на поліпшення якості діагностики для 

лабораторій і для всіх людей в Україні.

НАША ВІЗІЯ
Національний дистрибутор №1 у сфері лабораторної 

діагностики.

НАШІ ЦІННОСТІ

Залученість
Ми піклуємося/хвилюємося/переживаємо про справу і Компанію. 
Ми пропонуємо варіанти рішень. 
Ми діємо.
Ми відгукуємося на прохання, завжди готові допомогти і допомагаємо. 
Ми маємо внутрішню мотивацію та ентузіазм.
Ми вникаємо, докладаємо зусиль і прагнемо розібратися. 
Ми зацікавлені.

Відповідальність
 Ми відповідаємо за результати своєї роботи і своїх рішень.
 Ми виконуємо взяті на себе зобов`язання - в повному обсязі та в строк. 

Повага
Ми поважаємо кожну людину та усвідомлюємо її особисту унікальність.
Ми поважаємо і цінуємо внесок кожного в загальний успіх.
Ми поважаємо і рівноцінно ставимося до кожного, незалежно від його посади чи 
стажу роботи в Компанії.

Сміливість
Ми маємо сміливість відкрито заявляти про свою незгоду або відмову брати на 
себе зобов`язання, а також про обставини і ризики, що можуть стати на заваді 
виконанню раніше взятих зобов’язань.
Ми маємо сміливість вчасно визнати свою некомпетентність і звернутися за 
експертною допомогою.
Ми маємо сміливість і вміємо визнавати власні помилки і докладати зусиль для 
їх виправлення. 
Ми маємо сміливість і беремо на себе відповідальність помічати і вказувати на 
помилки колегам, зокрема і безпосереднім та вищим керівникам.
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Вдосконалення
Ми вміємо завжди бачити нові можливості для вдосконалення себе і робочих 
процесів.
Ми готові й прагнемо навчатися.
Ми прагнемо і вміємо застосовувати і впроваджувати набуті знання і досвід.
Ми маємо сміливість висловлювати ініціативу, готовність її обговорювати і чути 
аргументи, завзятість досягати її реалізації.

Позитив
Ми сприймаємо будь-яку проблему як нову або додаткову можливість.
Ми – оптимісти.
Ми доброзичливо ставимося до будь-кого.
Ми вміємо з гумором вирішувати конфліктні ситуації.  
Ми вміємо радіти і власним, і чужим успіхам.
Ми високо ставимо самоіронію, не сприймаємо себе занадто серйозно. Нам не 
властиві почуття власної надважливості та зарозумілість.
Ми цінуємо щиру посмішку. Посміхаймося один одному!
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4. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА І ПРИНЦИПИ 
ДІЛОВОЇ ПОВЕДІНКИ

Правила і принципи етики Компанії базуються на 
загальнолюдських цінностях: гуманізму, милосердя, 
співчуття, чесності, взаємоповаги. 

Компанія здійснює свою діяльність відповідно до вимог 
законодавства.

Компанія будує відносини з Працівниками на принципах дотримання прав людини, 
захисту особистої гідності та створення рівних можливостей для всіх Працівників. 
Працівники поділяють Місію, Візію і Цінності Компанії. 
Відносини між Працівниками, незалежно від займаної посади або сфери діяльності, а 
також між Працівниками і Компанією будуються на принципах: Чесності,  Порядності,  
Поваги, Сумлінності.

При ухваленні цього Кодексу Компанія має на меті:
• встановити загальне розуміння доброчесності бізнесу, якого слід дотримуватися 

Компанії та її Працівникам;
•    запобігати порушенню доброчесності бізнесу через визначення неприйнятної поведінки 

в бізнесі для Компанії та її Працівників.

Визначення ділової доброчесності визначається як етична поведінка в ділових операціях, 
яка відповідає корпоративним принципам, вимогам національного і міжнародного 
законодавства.
Умови, які визначають належну поведінку в бізнесі, повинні оцінюватися в кожному 
окремому випадку з урахуванням відповідних параметрів для кожного окремого випадку. 
Йдеться про те, що правові стандарти розвиватися з часом, отже, варто постійно 
переоцінювати таку поведінку.

Для Компанії має значення спосіб, у який досягнуто результат, а не лише факт його 
досягнення. Компанія очікує від Працівників чесності на всіх рівнях, дотримання вимог 
законодавства і внутрішніх нормативних документів.

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Повага до людей. Компанія сприяє створенню стимулюючого творчого робочого 
середовища без дискримінації для всіх Працівників, зовнішніх бізнес-партнерів і Клієнтів. 

Ми ставимося ввічливо і з повагою до співрозмовника і його думки, будуємо відносини 
на  взаємній довірі. У  відносинах між Працівниками неприйнятними є грубість, тиск, 
агресивна поведінка. 

Будь-який вид комунікації в межах Компанії й  із Контрагентами будується на взаємній 
повазі та ввічливості. Ухвалення рішень стосовно Працівників, Клієнтів, Контрагентів має 
ґрунтуватися на об’єктивних даних і  фактах і  здійснюватися максимально коректно.
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НЕПРИПУСТИМО НЕОБХІДНО

· Говорити або робити будь-
що, що може образити або 
принизити інших.

· Ставитися один до одного з повагою та 
гідністю.· Повідомляти про факти цькування або погроз 
у будь-якій формі стосовно будь-якої особи.

Права людини в трудових вiдносинах. Компанія гарантує права і свободи людини і 
громадянина, котрі працюють у ТОВ «ДІАЛОГ ДІАГНОСТІКС», а також не допускає 
використання дитячої праці та будь-якого виду примусової праці. Компанія докладає 
зусиль для всебічного супроводження і юридичної підтримки своїх Працівників у їх 
професійній діяльності.
Трудові відносини розпочинаються на добровільній основі і можуть бути перервані 
працівниками на власний розсуд у строки і в порядку, передбаченому чинним 
законодавством України.
Дитяча праця заборонена. Вимоги до мінімального віку прийняття на роботу мають 
виконуватися відповідно до положень законодавства України.

У межах своєї діяльності Компанія керується Конституцією України, Кодексом законів про 
працю України та іншими законами, нормативно-правовими актами України, міжнародними 
нормативно-правовими документами для реалізації та захисту прав і свобод наших 
Працівників.

Компанія не допускає дискримінації в усіх її формах і забезпечує рівність кожного 
Працівника перед законом, незважаючи на расу, колір шкіри, національне або етнічне 
походження, політичну діяльність, релігію, сексуальну орієнтацію, гендерну ідентичність/
самовизначеність, вік, стать чи обмежені функціональні можливості (особи з інвалідністю), 
вагітність, соціальне походження, громадянство, сімейний стан. Зокрема, що стосується 
права на працю, гарантуємо вільний вибір професії та роду трудової діяльності, належні, 
безпечні й здорові умови праці, право на рівень заробітної плати, не нижчий від визначеного 
законом, право на професійну підготовку і соціальне забезпечення. 

Компанія вживає всіх відповідних заходів для ліквідації дискримінації жінок з метою 
забезпечення на основі рівності чоловіків та жінок рівних прав на працю і працевлаштування, 
вільного вибору професії чи виду роботи.

НЕПРИПУСТИМО НЕОБХІДНО

· Дозволяти працю дітей і 
працю за примусом у Компанії 
та наших постачальників/
партнерів.

· Забезпечувати безпечні та справедливі умови 
праці, графік роботи і заробітну плату.· Звертатися з будь-якими зауваженнями 
стосовно графіка роботи або заробітної плати 
до безпосереднього керівника чи вищого 
керівництва.· Вибирати постачальників, які у своїй діяльності 
дотримуються методів справедливої організації 
діяльності та раціонального ресурсного 
забезпечення, а також дбають про здоров’я і 
добробут працівників і спільнот.
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Забезпечення здоров’я i безпеки. Компанія прагне підтримувати здоров’я, якість 
праці та безпеку Працівників і всіх людей, пов’язаних із нами, навіть за межами нашої 
безпосередньої взаємодії. Це означає, що Компанія оцінює і контролює чинники ризику, 
властиві нашій діяльності, і запобігає їх впливу. 

Компанія дотримується екологічної політики, а саме: зменшення використання води; 
ефективного використання енергоресурсів; скорочення обсягу відходів і збільшення 
обсягів їх переробки; сортування відходів тощо. Компанія активно підтримує і впроваджує 
принципи розвитку і поширення екологічно чистих технологій.

Компанія:
• бере на себе відповідальність і дотримується норм національного і міжнародного 
законодавства в галузі охорони навколишнього середовища;
• заохочує кожного Працівника цінувати та ощадливо ставитися до  навколишнього 
середовища.

БЕЗПЕКА ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ
Компанія прагне уникнути небезпеки і сприяти збереженню життя і здоров’я своїх 
Працівників. Безпека та охорона праці Працівників є ключовим напрямом корпоративної 
відповідальності Компанії. Безпека праці також є частиною особистої відповідальності 
кожного окремого Працівника. 

Компанія дотримується вимог чинного законодавства, політики і принципів у сфері охорони 
праці та здоров’я, що поширюються на діяльність Компанії.

Обов’язок Компанії – надання робочого місця, що відповідає нормам охорони праці, 
правилам безпеки і гігієни. Ефективно організоване робоче місце забезпечує якісне 
виконання виробничих завдань і продуктивну працю. Компанія вимагає від усіх Працівників 
дотримання правил безпеки праці в їхніх власних інтересах та інтересах їхніх колег.

Працівники Компанії зобов’язані:
• знати і виконувати законодавчі та інші нормативні акти з питань охорони праці та 

протипожежної безпеки відповідно до фаху і посади; 

• дбати про особисту безпеку і здоров’я, про безпеку Працівників, що працюють поряд; 

• знати й виконувати вимоги документації системи управління якістю та інших локальних 
нормативних документів за фахом, знання яких вимагає функціонал; 

• проходити у встановленому порядку навчання, попередні та періодичні медичні огляди, 
користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

• у разі виникнення ситуації, що загрожує здоров’ю або безпеці, Працівники, котрим 
це відомо, повинні негайно повідомити про наявну ситуацію своєму безпосередньому 
керівникові та співробітникові, відповідальному за охорону праці.

Працівникам Компанії категорично забороняється починати роботу до проходження 
інструктажу з охорони праці та пожежної безпеки.
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ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ
Будь-які внутрішні дані, інформація і документація про діяльність 
Компанії є власністю Компанії. Вони повинні використовуватися 
лише для виконання посадових обов’язків і можуть бути розкриті 
або передані третім особам тільки в тому обсязі, який потрібен 
Компанії для співпраці з ними, а також у випадках, коли ця 
інформація є загальнодоступною.

Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа 
відмовляється взяти на себе зобов’язання забезпечити виконання вимог ЗУ «Про захист 
персональних даних» або не спроможна їх забезпечити.
Компанія дотримується законів про захист персональних даних, конфіденційну інформацію 
і комерційну таємницю.
«Персональні дані» – це будь-яка інформація, що може бути використана для ідентифікації 
особи прямо чи опосередковано (наприклад: ім’я, дата народження, фотографія, адреса 
електронної пошти, cookie-файли тощо).

НЕПРИПУСТИМО НЕОБХІДНО

• Надавати персональні дані будь-
якій особі, в якої немає на це 
службової необхідності, навіть за 
наявності відповідного дозволу. 

• Надавати персональні дані будь-
якій іншій компанії або особі 
без письмової угоди і наявності 
відповідних засобів для її захисту.

• Знати, чи вимагають Ваші службові обов’язки 
доступу до персональних даних.

• Розуміти ЗУ «Про захист персональних 
даних».

• Використовувати персональні дані, а також 
отримувати й надавати доступ до них лише 
для законних бізнес-цілей відповідно до 
закону і правил Компанії. 

Запитання: 

Що таке розголошення 
персональних даних?

Відповідь: 

Розголошення персональних даних — це 
надання персональних даних людям, 
які не мають дозволу на їх перегляд 
або використання, що призводить до 
несанкціонованого знищення, втрати, зміни, 
розголошення даних або доступу до них. 
Приклади: 
• доступ осіб, які не мають дозволу на 

перегляд; 
• помилкове надсилання персональних даних 

сторонній особі; 
• втрата або викрадення ноутбука чи 

телефона з персональними даними; 
• внесення змін до персональних даних без 

дозволу; 
• втрата доступу до персональних даних. 
У разі виникнення підозри про розголошення 
персональних даних негайно зверніться до 
свого керівника, юриста, комплаєнс-офіцера.
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Працівникам забороняється розголошувати, конфіденційну та іншу інформацію з 
обмеженим доступом, визначену законодавством і документами Компанії. Будь-яка 
інформація, стосовна діяльності Компанії, що не була оприлюднена і не є відкритою, 
відповідно до законодавства України, вважається інформацією з обмеженим доступом. 

«Конфіденційна інформація» означає будь-яку інформацію, незалежно від її форми, яка не 
є загальнодоступною, яку ми повинні захищати від будь-якого неналежного використання 
або розголошення, оскільки таке використання чи розголошення може потенційно 
зашкодити Компанії.

До конфіденційної інформації належать: 
• службова інформація; 
• комерційна таємниця та інша інтелектуальна власність; 
• фінансова інформація, яка не є загальнодоступною, зокрема ціни та прогнозні показники; 
• плани з продажів і маркетингу; 
• списки клієнтів та постачальників; 
• ідеї та розробки; 
• інформація про виробничі процеси; 
• інформація про закупівлі; 
• інформація про працівників, наприклад, дані про заробітну плату; 
• інформація про можливі придбання, інвестування і розділення; 
• правові, аудиторські висновки, висновки і рекомендації залучених фахівців/радників з 
окремих напрямів діяльності.

Працівники Компанії зобов’язані:
•  Дотримуватися політики Компанії, яка регулює конфіденційність і захист комерційної 

інформації зокрема.
•   Не розкривати конфіденційну інформацію людям поза межами Компанії та бути завжди 

обережними під час переговорів/спілкування в громадських місцях (поїзди, літаки, 
ресторани, конференції тощо).

•  Звернутися до юриста, щоб отримати вказівки щодо необхідності укладати угоду про 
конфіденційність. 

•  Інформувати керівника, юриста і комплаєнс-офіцера про будь-яку ситуацію, що дає 
підстави вважати, що конфіденційність інформації могла бути порушена (наприклад, 
втрата документів, незвичні запити інформації, ознаки потенційного втручання в 
інформаційні системи).

•   Уникати будь-яких заяв або висловлювань, що суперечать офіційній позиції Компанії та 
можуть зашкодити її репутації.

Працівники Товариства відповідальні за незаконне отримання, використання, 
розголошення в будь-якій формі персональних даних, конфіденційної та службової 
інформації згідно із законодавством. Працівники не повинні використовувати будь-які 
відомості про внутрішні процеси, будь-яку інформацію, одержану в процесі роботи, з 
метою отримання особистої вигоди чи завдання шкоди Компанії. Офіційна комунікація 
Компанії здійснюється уповноваженими представниками. 
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ЗАХИСТ ІМІДЖУ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ
Компанія приділяє велику увагу і надає велике значення захисту власного іміджу і репутації. 
Це включає використання соціальних медіа на базі Інтернет її працівниками професійно чи 
особисто. 

Захист іміджу і репутації Компанії вимагає від Працівників Компанії використовувати соціальні 
мережі належно – як професійно, так і приватно. 
      
Ця вимога стосується всіх цифрових медіа, які можуть використовуватися в інтерактивному 
режимі, зокрема сайтів соціальних мереж (наприклад, Facebook®, LinkedIn® і Twitter® 
тощо), блогів, фото- і відео-вебсайтів (наприклад, YouTube®, форумів тощо).
Лише уповноважені працівники мають право говорити від імені Компанії про саму Компанію 
чи її продукти. 
Працівник Компанії, який публікує контент в Інтернеті або виконує дію (напр., ділиться 
чимось, публікує лайк, оцінює) в соціальних мережах, навіть приватно, повинен 
зауважувати, що ця дія може бути віднесена до Компанії та вплинути – позитивно чи 
негативно – на імідж і репутацію Компанії. 

Отже, будь-який Працівник, котрий користується соціальними мережами, має чинити це 
відповідально і враховувати наслідки для Компанії.

Працівники Компанії повинні:
• пам’ятати, що будь-яка інформація, опублікована в Інтернеті, може вплинути на згада-

них осіб та імідж і репутацію Компанії; 
• діяти відповідально під час розкриття інформації, у висловленні думок у соціальних ме-

режах. Не коментувати і не обговорювати інформацію про діяльність Компанії, органів 
охорони здоров’я або конкурентів, розміщених третіми особами або широким загалом;

• повідомляти Генеральному директорові та Комплаєнс-офіцерові про будь-які негативні 
коментарі або обговорення в мережі Інтернет проблем, пов’язаних із продуктами Ком-
панії;

• ніколи не зазначати, що вони говорять від імені Компанії, якщо безпосередньо не упов-
новажені це робити; 

• свідомо висловлюватися при користуванні соціальними медіа, уникати образливих ви-
разів чи коментарів політичного, релігійного, сексуального або расистського характеру.

 

Запитання: 

Я зробив кілька дотепних фото декого 
з моїх колег під час святкування 
Нового року в нашому офісі. Чи можу 
я розмістити їх у моєму персональному 
блозі?

Відповідь: 

Перед розміщенням цих фото Ви 
повинні не лише отримати дозвіл ваших 
колег, а й поставити собі запитання: 
розміщуючи їх у своєму блозі, який імідж 
я створюю для себе, моїх колег і моєї 
Компанії?
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5. ПРИНЦИПИ ДІЛОВОЇ ЕТИКИ

Компанія будує відносини з Контрагентами і 
Партнерами на принципах: 
• Доброчесності;
• Компетентності; 
• Відповідальності; 
• Клієнтоорієнтованості;
• Якості у всьому;
• Прозорості;
• Єдності.

Доброчеснiсть. Компанія діє чесно і в суворій відповідності до норм законодавства. 
Компанія проголошує нульову толерантність та абсолютну неприпустимість будь-яких 
форм корупції. Ми прагнемо уникати співпраці з діловими партнерами, правила етичної 
поведінки котрих суперечать положенням цього Кодексу. Ми вітаємо співпрацю з діловими 
партнерами, які мають бездоганну репутацію, не перебувають під санкціями і розділяють 
ті самі цінності, що й викладені в локальних нормативних документах Компанії. Діяльність 
Компанії ґрунтується на тривалих відносинах в атмосфері взаємної поваги і довіри з 
контрагентами, постачальниками та іншим партнерами. Всі наші наявні та потенційні 
контрагенти перед початком спільної роботи проходять внутрішню процедуру Due 
Diligence.

Компетентнiсть. Наші Працівники – це висококваліфіковані спеціалісти з творчим 
і професійним потенціалом. Ми створюємо умови для системного підвищення рівня 
професійних знань і вмінь наших Працівників і тим самим сприяємо підвищенню якості 
надання послуг. Наші спеціалісти та експерти є персонально відповідальними за якість 
наданих послуг. Ми прагнемо досягнення найвищих результатів за умови оптимального 
використання людських, природних і фінансових ресурсів.

Вiдповiдальнiсть. Ми будуємо власну діяльність на розумінні того, що всі наші зусилля 
повинні відповідати інтересам Компанії та суспільства. Ми є відповідальними за якість 
роботи й дотримання корпоративних норм, за виконання своїх зобов’язань, за ощадливе 
використання ресурсів і чистоту навколишнього середовища. Ми відповідальні за тих, хто 
робить Компанію успішною, – за наших Працівників.

Клієнтоорієнтованість. Ми працюємо над поліпшення діагностики наших Клієнтів. 
Ми завжди ретельно і пунктуально виконуємо дані Клієнтам обіцянки. Ми реагуємо на 
будь-яку потребу Клієнта. Ми гнучкі, постійно вдосконалюємо власну діяльність. У своїй 
діяльності Ми опираємося на знання і забезпечення потреб наших Клієнтів і вимог ринку на 
глобальному і регіональному рівнях. Всі бізнес-процеси, проєкти та угоди розробляються і 
реалізуються з метою задоволення потреб Клієнтів. Ми знаємо, що оцінюватимуть не лише 
якість наданих нами послуг, а й етичний складник, соціальну ефективність і ставлення 
Компанії до навколишнього середовища. Тому ми робимо все можливе в усіх цих сферах, 
щоб зміцнити довіру наших Клієнтів.

Якість у всьому. Якість — ключовий аспект діяльності Компанії. Щоб дотримуватися 
найвищих стандартів якості, Ми постійно вдосконалюємо наші бізнес-структури і процеси 
на користь наших Клієнтів. Це стосується не лише нашої продукції, послуг і процесу 
керування, а й нашої ділової поведінки.
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У Компанії впроваджено Систему управління якістю відповідно до вимог ДСТУ EN ISO 
13485:2018 «Медичні вироби. Система управління якістю. Вимоги до регулювання» (EN ISO 
13485:2016, ІDT; ISO 13485:2016, ІDT); ISO 13485:2016 Medical devices – Quality management 
systems – Requirements for regulatory purposes.

Прозорість. Ми будуємо рівноправні відносини з Клієнтами і Партнерами на засадах 
довіри. Внутрішня і зовнішня комунікативна діяльність Компанії побудована на принципах 
прозорості та чесності. Доступ до інформації є відкритим відповідно до міжнародних 
стандартів і правил корпоративного управління. Ми відкрито інформуємо Працівників, 
Клієнтів, Партнерів та інші зовнішні зацікавлені сторони про важливі питання розвитку 
Компанії, створюючи основу довіри для співпраці. 

Єдність. Ми працюємо, як єдина злагоджена команда, для досягнення спільних цілей 
і результатів. Ми цінуємо командний дух, єдність і згуртованість. Тільки в команді ми 
можемо досягти високих результатів. Разом нам цікаво і працювати, і відпочивати. 
Багатогранність досвіду і знань кожного створює загальний потенціал розвитку Компанії. 
Усіх Працівників об’єднують ідея й мета, до яких ми прагнемо рівною мірою, розуміючи і 
підтримуючи однин одного. 

ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ
Конфлікт інтересів — це ситуація, коли існує ризик того, що 
особистий інтерес буде чи може заважати законним інтересам 
Компанії. Будь-який конфлікт інтересів створює враження 
порушення, що може підірвати довіру до Компанії. З цих причин 
важливо визначити будь-який потенційний конфлікт інтересів та 
ефективно усунути його.

Ось деякі типові приклади: 
•   близька Вам людина (член Вашої родини, близький друг або співмешканець/

співмешканка) є Постачальником, Партнером, Клієнтом, конкурентом Компанії або її 
Працівником;

•   Ви або близька Вам людина маєте фінансову або іншу зацікавленість в компанії або 
ocобi, яка конкурує, веде бізнес чи прагне вести бізнес із нашою Компанією; 

•   Ви прямо чи опосередковано підзвітні близькій людині або маєте змогу впливати на 
рішення щодо умов найму цієї людини, її зарплати, підвищення по службі або оцінки 
результатів її діяльності; 

•   Ви отримуєте особисту вигоду від будь-якої ділової активності, яку розглядає Компанія 
(наприклад, Ви прямо або опосередковано володієте майном, маєте патенти чи інші 
права, в яких зацікавлена наша Компанія); 

•   Ви маєте роботу за сумісництвом або ведете іншу діяльність із компанією чи особою, 
яка конкурує з нашою Компанією або веде з нею бізнес.

•   інші ситуації, коли особисті інтереси Працівника в межах виконання ним його 
посадових обов’язків суперечать або можуть суперечити інтересам Компанії. 

Зазначені вище ситуації не  будуть вважатися порушенням положень Кодексу, якщо 
Працівник повідомив про них та отримав дозвіл від Генерального директора і Комплаєнс-
офіцера.
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Для того, щоб розвіяти сумніви чи є конфлікт інтересів, запитайте себе: 
•   Чи заважатиме це виконанню Ваших службових обов’язків у Компанії? 
•   Чи позначиться це на Вашій спроможності приймати виважені й об’єктивні ділові 

рішення в інтересах Компанії? 
•   Чи використовуватимете Ви активи Компанії? 
•   Чи зможете Ви або член Вашої родини отримати будь-які цінні речі на основі 

службового становища в Компанії? 
•   Чи зможе хтось інший обґрунтовано підозрювати конфлікт інтересів? 
•   Чи зашкодить це репутації Компанії в разі оприлюднення? 
•   Чи призведе це до несправедливої переваги для Компанії?

НЕПРИПУСТИМО НЕОБХІДНО

• Працювати за сумісництвом або 
входити до органів управління інших 
компаній без отримання дозволу 
Генерального директора; 

• Лобіювати свої інтереси, інтереси 
своїх родичів або афілійованих осіб із 
метою укладення угод або договорів 
із Компанією на умовах, відмінних від 
ринкових; 

• Зловживати службовим становищем 
для задоволення власних інтересів.

– Діяти й ухвалювати рішення 
відповідно до  ситуації та  до  принципів 
добросовісного ведення бізнесу; 
– Уникати ситуацій і дій, які можуть 
спричинити конфлікт інтересів; 
– У разі виникнення конфлікту інтересів: 
• повідомити Комплаєнс-офіцеру та 

безпосередньому керівникові про 
наявність конфлікту інтересів; 

• отримати дозвіл Комплаєнс-офіцера 
і Генерального директора про 
прийнятність для Компанії такого 
конфлікту інтересів;

• відмовитися від діяльності, яка 
становить конкуренцію бізнесу Компанії, 
або відмовитися від роботи в Компанії; 

– Перед влаштуванням на роботу за 
сумісництвом або входженням до органів 
управління інших компаній, довести до 
відома Комплаєнс-офіцера і керівника.



КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ І ДІЛОВОЇ ПОВЕДІНКИ

19

ПОДАРУНКИ, РОЗВАЖАЛЬНІ ЗАХОДИ ТА ІНШІ ПОСЛУГИ
Прийняття чи дарування подарунків, відвідування розважальних 
заходів і користування послугами можуть призвести до конфлікту 
інтересів.
Упродовж роботи клієнти, постачальники, інші ділові партнери 
можуть пропонувати Вам подарунки або послуги, запрошувати 
на розважальні заходи. 

Прийняття таких цінностей може впливати на спроможність та об’єктивність вирішення 
питань в інтересах Компанії.

Діловий подарунок – матеріальна цінність, яка дарується Контрагенту або іншій третій 
особі за кошти Компанії, а також матеріальна цінність, яку отримують Працівники в межах 
виконання власних трудових обов’язків від Контрагентів чи інших третіх осіб. 

Ділова гостинність – бізнес-сніданки, ділові обіди, вечері, частування, корпоративні, 
спортивні або інші заходи, пропоновані Контрагентами, державними службовцями 
або іншими третіми особами Працівникам чи пропоновані Контрагентам, державним 
службовцям або третім особам Працівниками з метою встановлення і підтримки ділових 
відносин. 

Ділова гостинність і Ділові подарунки не повинні впливати або зобов’язувати Працівників 
до прийняття ділових рішень. 
Компанія враховує всі отримані/придбані Ділові подарунки і витрати на Ділову гостинність. 

Працівникам заборонено дарувати чи приймати Ділові подарунки, а також здійснювати 
або приймати знаки Ділової гостинності, вартість яких перевищує ліміт, дозволений 
законодавством України, і якщо це суперечить внутрішнім вимогам Компанії.
Працівники мають право на власний розсуд приймати Ділові подарунки або знаки Ділової 
гостинності, вартість яких не перевищує ліміту, встановленого законодавством, без 
дозволу з боку Комплаєнс-офіцера. 
Якщо Працівник, даруючи/приймаючи Діловий подарунок або виявляючи/приймаючи 
знаки Ділової гостинності, не впевнений у правильності своїх дій, він повинен звернутися 
до Комплаєнс-офіцера для отримання роз’яснення.

Тих самих принципів треба дотримуватися під час оплати представницьких витрат щодо 
Контрагентів і бізнес-партнерів. 

Враховуючи те, що зазначені принципи не охоплюють усіх можливих випадків, Працівники 
повинні правильно оцінювати кожну конкретну ситуацію. Отримати консультації з цього 
питання є  змога в Комплаєнс-офіцера.

Прийнятними вважаються такі подарунки: 
• предмети з корпоративною символікою, як-от чашки, ручки, футболки тощо; 
• подарунки, що відображають регіональні або культурні особливості, наприклад 
  місцеві сувеніри; 
• святкові прикраси за символічною ціною.
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• Приймати готівку або грошовий 
еквівалент, наприклад подарункові 
картки. 

• Приймати подарунки або 
користуватися гостинністю, якщо це 
суперечить закону та Антикорупційній 
програмі Компанії. 

• Приймати подарунки або 
користуватися гостинністю, якщо це 
позначається або може позначитися 
на Вашій спроможності приймати 
виважені й об’єктивні бізнес-рішення 
на користь Компанії. 

• Просити про подарунки або 
гостинність.

• Ввічливо але твердо відхиляти будь-
які запропоновані Вам подарунок або 
запрошення, що можуть поставити Вас 
у залежне становище.

• Будь-які представницькі витрати 
на будь-яких осіб чи подарунки 
тощо від осіб, які мають ділові 
відносини з Компанією, мають бути 
лише нерегулярними, доречними і 
спрямованими на досягнення законної 
мети комерційної діяльності та в 
жодному разі не можуть ґрунтуватися 
на взаємних поступках чи впливати на 
Вашу здатність ухвалювати об›єктивні 
та справедливі рішення у сфері 
комерційної діяльності.

НЕТЕРПИМІСТЬ ДО КОРУПЦІЇ 
Компанія проголошує нульову толерантність та абсолютну 
неприпустимість будь-яких форм корупції.

Працівники не пропонують, не передають і не приймають 
безпосередньо або через третіх осіб будь-які пільги, 
вигоди чи інші переваги, що можуть вплинути на здатність 
отримувачів приймати об’єктивні та справедливі ділові 
рішення. 

Компанія вважає неприпустимими будь-які прояви корупції та зловживання під час 
здійснення закупівель, виробничої та будь-якої іншої діяльності. Пряму чи непряму 
пропозиції, вимагання, оплату чи отримання хабарів у будь-якій формі Компанія вважає 
неприйнятними.

Нетерпимість до корупції означає сувору заборону Працівникам, будь-яких особам, що 
діють від імені Компанії або в її інтересах, прямо або опосередковано, особисто або через 
будь-яке посередництво брати участь у корупційних діях і зловживаннях.  

Для реалізації антикорупційної політики Компанія: 
• дотримується антикорупційного законодавства і законодавства у   сфері відмивання 
коштів;
• співпрацює з організаціями і партнерами, які дотримуються вимог антикорупційного 
законодавства; 
• розробляє і запроваджує антикорупційну програму, політики та процедури згідно з 
нормами чинного антикорупційного законодавства і міжнародних практик, спрямованих 
на посилення контролю за фінансовою і бухгалтерською звітністю.
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Працюючи з клієнтами/контрагентами, звертайте увагу на попереджувальні ознаки 
потенційної корупції з їхнього боку. Приділяйте особливу увагу: 
- репутації контрагента; 
- контрактам/договорам, які повинні чітко визначати, що повинна робити кожна зі сторін; 
- умовам сплати комісійної винагороди в договорах з агентами або консультантами: звер-

тайте увагу на великі та необґрунтовані авансові суми; рахунки-фактури, що повинні 
містити детальний опис наданих послуг; рівень винагород, який повинен відповідати 
загальноприйнятному тарифу для аналогічних послуг. 

У випадку будь-яких сумнівів проконсультуйтеся з вашим керівником, юристом, комплаєнс-
офіцером перед прийняттям будь-якого рішення.

ПОЖЕРТВИ/СПОНСОРСТВО/БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА
Будь-які пожертви, спонсорство чи благодійна допомога мають відповідати законодав-
ству України. 
Пожертви, спонсорство, благодійна допомога завжди мають бути прозорими і належно 
оформленими. 

Пожертви і благодійна допомога можуть здійснюватися лише на добровільній основі, без 
очікування будь-якої вигоди, пільг чи переваг у відповідь.

ВІДНОСИНИ З КОНТРАГЕНТАМИ
З метою збереження стабільних відносин Компанія ставиться до кожного Партнера так, 
як хотіла б, щоб ставилися до неї: справедливо, чесно і з повагою. Взаємодіючи з наявними 
і потенційними контрагентами, Компанія завжди надає точну і достовірну інформацію про 
продукцію і послуги.
Ми прагнемо уникати співпраці з діловими партнерами, правила етичної поведінки яких 
суперечать положенням цього Кодексу. Ми вітаємо співпрацю з діловими партнерами, які 
мають бездоганну репутацію, не перебувають під санкціями і розділяють наші цінності, 
викладені в цьому Кодексі.
Компанія захищає конфіденційну інформацію про Контрагентів. 
Компанія поважає право власності Контрагентів, зокрема право на інтелектуальну 
власність, і не отримує комерційну інформацію про Контрагентів у незаконний спосіб. Ком-
панія підтримує вільну і чесну конкуренцію і надає всім Контрагентам рівні конкурентні 
можливості для співпраці.
Компанія завжди узгоджує всі непорозуміння, що виникають у процесі діяльності, через 
переговори і прагне досягти компромісу.

ВІДНОСИНИ З ПУБЛІЧНИМИ ОСОБАМИ
Компанія не бере участі в акціях з агітації, політичній діяльності в робочий час. Компанія 
не фінансує політичні організації. У сфері громадської діяльності Працівники можуть 
вести не заборонену законодавством політичну, релігійну або громадську діяльність поза 
територією Компанії й у вільний від виконання посадових обов’язків час. Компанія не 
допускає використання назви Товариства, фінансових, матеріальних або будь-яких інших 
ресурсів Товариства для здійснення політичної, релігійної чи громадської діяльності.
Для реалізації політики взаємодії з органами державної влади (публічними особами). 
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Компанія: 
•  не надає в користування активи (приміщення, офісне приладдя, електронну пошту, 

апарати факсимільного зв’язку, копіри тощо) для підготовки і поширення матеріалів 
для  агітації, не  надає активів як внесків у  політичні організації чи на  користь 
кандидатів на виборну посаду; 

•  забороняє агітувати інших працівників на  користь будь-яких політичних партій або 
кандидатів протягом робочого дня; 

•  надає передбачену законодавством інформацію за   запитами державних органів в   
обсязі та в  порядку, передбаченим у законодавстві, не  приховує, не  затримує і не  
спотворює інформацію; 

•   уникає різких заяв та необґрунтованої критики на  адресу органів державної влади. 

Працівники: 
•  не   використовують активів Компанії (приміщення, офісне приладдя, електронну 

пошту, копіри тощо) з метою підготовки чи поширення матеріалів агітації політичного 
характеру або для  підтримки власної політичної діяльності; 

•  завчасно інформують безпосереднього керівника, якщо планують займати вибор-
ні посади, та обговорюють із ним можливий негативний вплив виборної посади 
на виконання службових обов’язків; 

•  переконуються в тому, що інформація, що надається державним службовцям у зв’язку 
із запитом чи розслідуванням, є достовірною і точною, а законні інтереси Компанії  — 
захищеними.

ДОТРИМАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
У своїй діяльності Компанія керується принципами добросовісної економічної 
конкуренції.
Компанія вважає неприйнятними будь-які узгоджені антиконкурентні дії суб’єктів 
господарювання, передусім спрямовані на перешкоджання діяльності Компанії в 
реалізації її Місії та Цінностей. Компанія жорстко реагує на такі порушення, захищаючи 
свої Місію і Цінності всіми дозволеними законодавством способами. 
Порушення антимонопольного законодавства або законодавства про конкуренцію 
можуть виникнути внаслідок контактів Компанії з конкурентами, постачальниками чи 
клієнтами. 
Усі Працівники повинні дотримуватися антимонопольного законодавства або 
конкурентного законодавства, а також утримуватися від будь-якої несправедливої 
поведінки стосовно конкурентів.

Антиконкурентні дії можуть включати в себе: 
- укладання договорів, зокрема й неофіційних, із конкурентами для встановлення ціни, 
змови на тендері, розподілу ринку та угоди, що обмежують пропозицію; 
- обмін із конкурентами інформацією, що потребує особливого захисту від конкурентів; 
- зловживання становищем на ринку;
- встановлення обмежень для клієнтів або постачальників; певні злиття і поглинання.
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• Запитувати в конкурентів та їхніх 
клієнтів конфіденційну інформацію та 
інформацію з обмеженим доступом. 

• Використовувати незаконні методи, 
наприклад, несанкціонований доступ 
або викрадення, для отримання 
інформації про інші компанії. 

• Наймати на роботу або випитувати 
колишніх працівників конкурентів 
із метою отримання конфіденційної 
інформації.

• Завжди використовувати відкриті/
легальні джерела інформації. 

• У випадках отримання доступу 
до інформації інших компаній 
дотримуватися всіх угод про 
нерозголошення і для забезпечення 
конфіденційності. 

• Поважати права інтелектуальної 
власності та конфіденційності 
інформації наших конкурентів.

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ 
Фінансова звітність Компанії містить достовірну і  точну інформацію про фінансове 
становище, результати діяльності та грошові потоки Компанії, яка може бути використана 
під час прийняття економічних рішень. Виходячи з цього, кожен із нас повинен намагатися 
достовірно, правильно і відповідно до облікових процедур Компанії вести необхідний облік, 
вчасно готувати звітну документацію.

Правила ведення коректного і  достовірного обліку та  звітності стосуються також усієї 
нефінансової інформації. 
Компанія складає фінансові та  управлінські звіти, які містять достовірну та  об’єктивну 
інформацію про бізнес Компанії, з  використанням відповідних принципів і стандартів 
бухгалтерського обліку. 

Компанія не допускає навмисного викривлення даних і звітності. 
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7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 
НЕДОТРИМАННЯ ВИМОГ КОДЕКСУ

Кожен Працівник Компанії бере на себе зобов’язання 
виконувати правила і норми Кодексу. Жоден із Працівників 
не має права примусити колегу вчинити будь-яку дію, що 
суперечить вимогам цього Кодексу.

Кожен Працівник має право зауважити колегам про неприпустимість порушення і вимагати 
припинити дії, які можуть до нього призвести, та/або звернутися з цього питання до вищого 
керівництва. 
Гаряча лінія – це найдоступніший канал зв’язку і найефективніший інструмент, який 
допоможе повідомити про порушення. 
Етичні принципи Компанії загалом зобов’язують кожного з нас не тільки керуватися ними 
в повсякденній діяльності, а й вимагати цього від інших, зокрема від своїх безпосередніх 
керівників, а також вчасно інформувати про факти порушень.
Пам’ятаймо, що кожен Працівник, котрий сумлінно прагне отримати пораду, виявляє 
занепокоєння результатами спільної справи або повідомляє про неналежну поведінку, 
чинить правильно. Замовчування таких фактів є співучастю в порушеннях. 
Розуміючи, що в умовах підлеглості та особистих відносин це можливо далеко не завжди, 
Компанія створила Гарячу лінію. Будь-яке переслідування осіб, які повідомили про 
порушення вимог законодавства, внутрішніх стандартів Компанії, категорично заборонено.
Компанія заохочує Вас ставити питання і звертатися по допомогу. Ми всі зобов’язані 
говорити чесно і повідомляти про факти та дії, які, на нашу думку, є незаконними, небез-
печними або неетичними. Увага до проблем захищає як Компанію, так і наших Працівників. 
У нас є кілька способів звернутися по допомогу чи висловити занепокоєння. Компанія 
забороняє помсту тим, хто добросовісно ставить запитання чи висловлює занепокоєння.

В разі виникнення занепокоєння Ви маєте змогу:
- звернутися до коплаєнс-офіцера, e-mail: compliance@dialogd.com; 
- звернутися за порадою до юриста: rozhyna@dialogd.com;
- порадитися зі своїм керівником або Генеральним директором.

За бажання Ви можете залишати повідомлення на умовах анонімності. Анонімні 
повідомлення, обробляються за аналогією до інших повідомлень у разі наявності 
достатньої інформації для реагування на сигнал. Щоб гарантувати Вашу анонімність при 
зверненні на Лінію Довіри, просимо дотримуватися таких нескладних правил:
– Не надсилайте повідомлень із робочого комп’ютера; 
– для дзвінків не використовуйте корпоративних засобів телефонного зв’язку;
– не підписуйте повідомлення; 
– не вказуйте деталей, які можуть допомогти ідентифікувати Вашу особу.

ФАКТИ, ПРО ЯКІ НЕОБХІДНО ПОВІДОМЛЯТИ ВИЩОМУ КЕРІВНИЦТВУ ТА/АБО 
КОМПЛАЄНС-ОФІЦЕРОВІ, НА ГАРЯЧУ ЛІНІЮ ЧИ ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮ: 
• Конфлікти інтересів Компанії та Працівника/Контрагента, які мають фінансові чи 

репутаційні наслідки 
• Використання інсайдерської інформації не в інтересах Компанії 
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• Спотворення фінансової звітності/фальсифікація документів/планових показників 
• Розкрадання або неправомірне використання майна Компанії 
• Шахрайство, зловживання службовим становищем 
• Корупція, підкуп Працівників (хабарі, «відкати»), отримання «надмірних» подарунків чи 

розваг, що можуть вплинути на об’єктивність при ухваленні рішень 
• Перебування на робочому місці в стані алкогольного сп’яніння або під дією наркотичних 

засобів 
• Поширення інформації про Компанію, яка плямує її репутацію 
• Ображання колег, неетична поведінка, застосування фізичної сили, вчинення дій та/

або погроз, спрямованих на залякування, домагання 
• Вплив особистих стосунків на ділові рішення 
• Порушення у сфері охорони праці та безпеки 
• Переслідування тих, хто повідомив про порушення.
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7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Зміст цього Кодексу доводиться до відома всіх нових Працівників від початку їх 
працевлаштування, а також до інших осіб, залучених до співпраці, трудових чи інших 
ділових відносин із Компанією.
Компанія зберігає за собою право змінити цей Кодекс або припинити його чинність у будь-
який момент і з будь-якої причини. 

Із нині чинною редакцією цього Кодексу можна ознайомитися на офіційному веб-сайті 
Компанії. 

Цей Кодекс повинен переглядатися і затверджуватися щонайменше кожні три роки. 
До нього в будь-який момент можуть бути внесені зміни, які схвалюються загальними 
зборами трудового колективу Компанії та затверджується загальними зборами учасників 
ТОВ «ДІАЛОГ ДІАГНОСТІКС».  
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