
Політика управління конфліктом інтересів і протидії шахрайства і корупції – це документ Внутрішнього 
стандарту компанії Кернел, одна з Політик відповідності Корпоративному Кодексу і основоположний 
документ Системи управління конфліктом інтересів і протидії шахрайства і корупції. Політика регла-
ментує ключові принципи і вимоги Компанії до процесів протидії вчинкам персоналу і третіх осіб, які 
здійснюються для отримання особистої вигоди, несуть фінансові та репутаційні ризики для Компанії. 
Дія Політики поширюється на всіх співробітників Компанії незалежно від займаної посади, близьких 
осіб співробітників, контрагентів і консультантів.

ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТОМ 
ІНТЕРЕСІВ ТА ПРОТИДІЇ ШАХРАЙСТВА І КОРУПЦІЇ

НЕПРИПУСТИМІ ДІЇ СПІВРОБІТНИКІВ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ І ЦІЛІ ДОКУМЕНТА

КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ, ЯКИЙ  
МОЖЕ БУТИ ВРЕГУЛЬОВАНИЙ

• Ведення підприємницької діяльності і поєднання роботи в 
Компанії з роботою у сфері агробізнесу.

• Ведення будь-якої діяльності, не пов’язаної з виконанням 
своїх функціональних обов’язків у робочий час. 

• Заключення договору від імені Компанії з контрагентами, 
які безпосередньо чи опосередковано пов’язані зі спів-
робітниками, які приймають рішення за умовами даного 
договору – конфлікт інтересів може бути пов’язаний з 
особистим інтересом співробітника, його минулою діяль-
ністю, діяльністю його близьких осіб. 

• Конкуренція методом близьких осіб з Компанією в рам-
ках будь-яких напрямків діяльності. Важливо! Своєчасно 
інформувати свого керівника і фіксувати в анкеті спів-
робітника інформацію про те, що близькі особи працюють 
або є засновниками або акціонерами підприємств, які є 
або мають безпосереднє відношення до контрагентів або 
конкурентів Компанії. 

• Спільна робота близьких осіб в прямому або опосеред-
кованому лінійному або функціональному підпорядкуван-
ні. Важливо! Своєчасно інформувати свого керівника і 
фіксувати в анкеті співробітника інформацію про роботу 
близьких осіб на взаємопов’язаних / підконтрольних по-
садах, функціонал яких передбачає участь в одних про-
цесах.

• Вплив будь-якого роду особистих відносин на ділові рі-
шення.

• Політична діяльність, а також діяльність в підтримку 
політиків, політичних організацій і партій без узгодження 
з директором з персоналу та комунікацій.

• Пряма комунікація з представниками ЗМІ, виступи на 
конференціях, ведення семінарів та лекцій, виготовлен-
ня друкованої продукції з інформацією про Компанію для 
подальшого поширення без узгодження з директором 
відповідного напряму і директором з персоналу та ко-
мунікацій.

•  Прийом у ролі представника Компанії подарунків для 
себе чи близьких осіб від юридичних або фізичних осіб, 
з якими співробітник пов’язаний через виконання своїх 
посадових обов’язків або які знаходяться в підпорядку-
ванні співробітника, загальною вартістю, яка оціночно 
перевищує 2500 грн на рік від однієї особи. Важливо! Об-
меження щодо вартості не поширюється на дарунки, які 
вважаються загальнодоступними корпоративними зниж-
ками на товари, послуги, виграші і т.п.

• Агітаційна і рекламна діяльність всередині Компанії для 
просування особистих інтересів та / або отримання ви-
годи.

• Одержання неправомірної вигоди в особистих інтересах, 
включаючи ситуації, коли вчинені умисні дії не призвели 
до фінансових і репутаційних втрат Компанії.

• Використання в особистих цілях матеріальних і нема-
теріальних ресурсів Компанії:

 – робочий час, а також робочий час інших співробіт-
ників (за винятком керівників, рівень посади яких пе-
редбачає виконання незначних особистих доручень 
відповідними категоріями  сервісного персоналу – се-
кретар, водій, офіс-менеджер, інші відповідальні спів-
робітники);

 – документи, інформація, бази даних;

 – технічні, технологічні, методологічні, інтелектуальні 
розробки та винаходи;

 – транспорт, обладнання, товарно-матеріальні цінності, 
якщо їх використання не є частиною компенсаційного 
пакету.

• Демонстрація неналежної поведінки в порушенні прин-
ципів Корпоративного Кодексу та інших корпоративних 
Політик і Процедур.



ЯКЩО ВАМ СТАЛО ВІДОМО ПРО ФАКТИ
ПОРУШЕНЬ, ЗВ’ЯЖІТЬСЯ З НАМИ

У Компанії заборонено переслідування співробітників, які звернулися на Гарячу лінію. Менеджмент 
Компанії гарантує дотримання цієї вимоги. Інформація про особу співробітника, який надав 
інформацію про порушення, може бути розкрита тільки за його згодою.

Співробітник, який повідомив про порушеня вимог цієї Політики третьою особою / співробітником, 
не може бути звільнений або примушений до звільнення, притягнутий до дисциплінарного стягнення 
або підданий з боку керівника іншим негативним заходам впливу або загрозі застосування таких 
заходів впливу.

У разі переслідування співробітник повинен 
негайно звернутися на Гарячу лінію.
До розгляду приймаються звернення від 
конкретних співробітників.
 

0-800-501-483
Гаряча лінія, яка є спільною для всіх підприємств Компанії.

dovira@kernel.ua
(повідомляйте про факти конфлікту інтересів, здійснення 
тиску на співробітників, порушення внутрішніх політик 
і процедур, включаючи сферу охорони праці та 
навколишнього середовища).

security_check@kernel.ua
(повідомляйте про факти шахрайства та корупції, 
зловживання службовим становищем і довірою, порушення 
прав учасників тендерів).

ПРОТИПРАВНІ ДІЇ, ЩО ВЕДУТЬ ДО ЗВІЛЬНЕННЯ

• Викрадення, привласнення матеріального майна, інтелек-
туальноЇ та іншої власності Компанії.

• Одержання неправомірної вигоди, яка призводить до 
фінансових втрат і може впливати на репутацію Компанії.

• Спотворення / замовчування даних та інформації для при-
ховування злочинних дій, операційних помилок, виробни-
чих втрат.

• Обговорення з третіми особами конфіденційної інформації 
(відповідно до Договору про конфіденційність), яка стала 
відома співробітнику в рамках виконання своїх функціо-
нальних обов’язків.

• Підкуп співробітників.

• Навмисне псування матеріального майна та інтелектуаль-
ної або іншої власності Компанії, включаючи інформацію, 
документи, бази даних, інформаційні системи.

• Професійна недбалість, яка призвела або могла призвести 
до втрат будь-якого роду для Компанії.

• Зловживання службовим становищем в особистих інтере-
сах з метою отримання фінансової вигоди.

• Чинення тиску на підлеглих, залучення підлеглих до про-
типравних дій для отримання особистої вигоди або вигоди 
третіх осіб.

• Поширення інформації щодо Компанії та її співробітників, 
що ганьбить репутацію.

• Порушення техніки безпеки, що створює ризик життю і 
здоров’ю.

• Перебування на робочому місці в стані алкогольного 
сп’яніння або під впливом наркотичних засобів.

• Образи колег, застосування фізичної сили, дії і / або за-
грози, спрямовані на залякування, домагання і реалізацію 
інших злочинних цілей.

• Порушення домовленостей щодо врегулювання конфлікту 
інтересів.


