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  1. Вступ  

Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська приватна військова компанія» 

(далі – УПВК або Компанія) є постачальником послуг державним та приватним 

замовникам у будь-якій точці світу з управління ризиками, охорони та безпеки,  

патрулювання та конвоювання, логістики, інформаційно-аналітичного та тилового 

забезпечення, кібер-безпеки, навчання, гуманітарного розмінування, організації та 

проведенні спеціальних операцій тощо. 

УПВК надає послуги відповідно до: чинного українського та міжнародного 

законодавства; Міжнародного Кодексу поведінки приватних постачальників послуг з 

охорони та безпеки (ICoC); інших взятих на себе міжнародних зобов'язань. 

Компанія діє виключно в правовому полі з дотриманням усіх договірних, моральних та 

етичних зобов’язань. Ми поважаємо своїх партнерів, сприяємо створенню атмосфери 

взаємної довіри, надаємо висококваліфіковані професійні послуги, забезпечуючи повну 

конфіденційність та уникаючи конфлікту інтересів. 

Нами постійно та ефективно здійснюється оцінка, моніторинг і контроль діяльності 

працівників, а також організація їх якісного навчання та гармонійного товариського 

середовища. 

Ми розуміємо, що репутація і майбутні успіхи Компанії значною мірою залежать від 

дотримання вимог етичних стандартів, а не лише законодавчого аспекту.  

Цьому сприяє Кодекс етики та ділової поведінки – документ УПВК, що встановлює 

принципи та правила ведення справ, які розроблені на підставі морально-етичних 

цінностей, професійних стандартів і норм ділової етики. Він створений на основі чинного 

законодавства України та доповнює діючі у Компанії Статут й інші внутрішні документи. 

Основна мета Кодексу – визначення високих стандартів етичної поведінки керівників та 

працівників, виховання та підтримка ділової культури, спрямованої на підвищення 

ефективної діяльності Компанії та якісних взаємовідносин всередині колективу. Кодекс 

регламентує і зовнішні відносини: взаємодію з клієнтами, конкурентами, 

постачальниками, органами державної влади та громадянами. 

Він свідчить про нашу відданість принципам цивілізованого ведення бізнесу. З огляду на 

його локальність, норми Кодексу обов'язкові для дотримання всіма керівниками, 

працівниками і найманими особами. Кандидати на працевлаштування до або під час 

співбесіди мають бути обов’язково ознайомлені з документом.  

Кожен працівник має право вносити пропозицій до тексту Кодексу. Будь-які 

питання/сумніви стосовно застосування норм повинні бути обговорені з безпосереднім 

керівником. 
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У разі непевних дій, ситуацій чи безпосередніх порушень Кодексу телефонуйте на 
«гарячу лінію» (далі у тексті). Кожен із нас повинен розуміти: аморальний вчинок ніколи 
не має переконливого комерційного виправдання. Лише дотримуючись наших засад та 
цінностей ми досягнемо успіху та захистимо власну бездоганну репутацію. 

Ми очікуємо, що наші Контрагенти поділятимуть правила етики та ділової поведінки 
УПВК, і залишаємо за собою право відмовити у співпраці тим, хто порушує цей Кодекс. 

  2. Загальні правила та принципи корпоративної поведінки 

2.1. Наша концепція. 

Ми керуємося засадами чесності, прагнемо досконалості та професіоналізму, 
докладаємо зусилля для забезпечення наших клієнтів максимально якісними послугами 
у сфері дорадчої діяльності, різноманітних видів підтримки безпеки, підготовки і 
навчання персоналу, тилового забезпечення та охорони тощо. 

2.2. Наші корпоративні принципи (цінності). 

Верховенство права, національного законодавства та міжнародних норм: ми сумлінно 
працюємо і дотримуємося законів, що стосуються нашої діяльності, в усіх регіонах і 
країнах, розуміючи, що законодавство та етичні норми на різних територіях можуть мати 
специфічні національні або релігійні особливості. 

Чесність: ми демонструємо чесність у кожному аспекті роботи, будуємо взаємини з 
клієнтами на принципах об'єктивності та сумлінності, намагаємось виховувати 
професійну та етичну поведінку у всіх працівників, членів колективу і помічників. 
Компанія будує взаємини з конкурентами на принципах вільної та чесної конкуренції, 
неухильно дотримуючись норм і правил ділової етики. 

Досконалість: ми прагнемо найвищого рівня оперативної досконалості, професійно 
забезпечуючи клієнтів найкращими для них рішеннями. 

Гідність: УПВК поважає права, віросповідання та вірування партнерів, клієнтів, 
працівників і спільнот, з якими працює, створюючи рівні можливості й поважаючи 
особистість. Компанія не бере участі в політичній або релігійній діяльності. 

Командна злагодженість: ми намагаємось створити, згуртувати та підтримувати 
діяльність команди однодумців та, водночас, професіоналів у різних сферах, віддаючи 
належне індивідуальності усіх своїх працівників. Як партнерам і помічникам, ми 
надаємо кожному можливість розробляти інноваційні та прагматичні рішення проблем 
сучасного світу. 

Реклама та засоби просування послуг на ринку завжди мають ґрунтуватися на фактах – 
правдивих та раціональних. Заборонено дезінформативно коментувати дії, послуги чи 
пропозиції конкурентів. 
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2.3. Етичне прийняття рішень. 

Завжди існує ймовірність неоднозначності ситуації, проте ми впевнені, що працівники 

нашої компанії в будь-якому випадку приймуть правильне рішення, керуючись власними 

цінностями, розсудливістю та здоровим глуздом. З огляду на різноманітність інтересів 

великої кількості людей та організацій, з якими співпрацює УПВК, її репутація залежить 

від поведінки кожного працівника на своєму робочому місці.  

  3. Принципи поведінки працівників УПВК, в тому числі осіб,  

з якими укладені трудові контракти (далі – працівників) 

3.1. Повага. 

Ми дотримуємося принципу гідного ставлення до всіх без виключень та очікуємо, що 

працівники Компанії будуть завжди поважати громадян як своєї, так і інших країн, колег, 

незалежних підрядників, постачальників та клієнтів, і не допускатимуть образливої, 

недружньої чи іншої зневажливої поведінки. Важливо, щоб наші працівники були 

обізнані з місцевими традиціями та звичками у разі їх перебування в незнайомій 

місцевості. Пам’ятайте: те, що вважають звичною поведінкою в одному місці, може 

виявитись образою або навіть протиправними діями в іншому. 

3.2. Боротьба з домаганнями. 

Відповідно до нашої політики рівних можливостей працевлаштування, ми намагаємося 

створювати та підтримувати комфортне робоче середовище, з характерними для нього 

взаємною довірою, відсутністю залякувань, пригнічень та експлуатації.  

УПВК не потерпить жодних протиправних переслідувань, деструктивної поведінки, 

зловживання для невідповідних цілей майном Компанії, а саме: комп’ютерами, факсами, 

електронною поштою, телефонами тощо. Ця заборона розповсюджується на всіх, 

незалежно від посади. Кожен зобов’язаний дотримуватись її та вживати необхідні заходи 

для запобігання подібних дій. 

Коментарі, розповсюдження, демонстрацію чи обговорення будь-якого письмового або 

графічного матеріалу з насмішками, приниженнями, образами, зверхністю, ворожістю, 

відразою стосовно особи чи групи осіб на підставі національного походження, раси, 

кольору шкіри, релігії, віку, статі, вагітності, сексуальної орієнтації, недієздатності, 

зовнішності, сімейного стану та будь-якого іншого статусу, а також сексуальні домагання 

будуть оперативно розслідуватись Компанією та суворо покарані. 

За додатковою інформацією щодо цього звертайтесь до вашого безпосереднього 

керівника, відділу кадрів або юридичної служби. 
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3.3. Насильство та застосування сили. 

Неприпустимі будь-які прояви домагання, психічне і фізичне насильство з боку або по 
відношенню до працівників. За погрози чи дії протиправного характеру, наприклад, бійку 
на робочому місці, нанесення будь-кому ударів (або побоїв), застосування забороненої 
вогнепальної чи іншої зброї, винні будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності, 
зокрема звільнення. Якщо подібне насильство та погрози будуть вчинені у неробочий час 
або поза межами території УПВК, вони каратимуться аналогічним чином у разі 
встановлення їхньої причетності до робочих обов’язків.  

Силу під час виконання завдань дозволено застосовувати лише у порядку, що відповідає 
усім національним та міжнародним зобов'язанням, і, щонайменше, стандартам, 
викладеним в Основних принципах Організації Об'єднаних Націй із застосування сили та 
вогнепальної зброї працівниками правоохоронних органів. 

У жодному разі рівень застосування сили не повинен перевищувати необхідність і має 
бути пропорційним загрозі та відповідати ситуації. 

Не можна застосовувати вогнепальну зброю проти осіб, окрім випадків самооборони або 
захисту інших людей від загрози смерті чи серйозної травми, а також при запобіганні 
особливо тяжкого злочину, що становить загрозу для життя. 

Тортури та будь-які інші жорстокі, принижуючі гідність, покарання суворо заборонені. 
Про будь-яке подібне застосування сили (або підозру на нього) працівники зобов’язані 
доповісти: Замовнику, в компетентні органи країни потерпілого, винуватця та за 
місцем скоєння.   

3.4. Сексуальна експлуатація і домагання або насильство на статевій основі. 

Ми не потерпимо сексуальну експлуатацію (включно з проституцією), домагання та 
статеве насилля у будь-якій формі як в Компанії, так і за її межами. Наші працівники 
повинні виявляти і запобігати цим випадкам, доповідаючи у разі необхідності 
відповідним органам. 

3.5. Поводження з вогнепальною зброєю. 

Якщо контракт передбачає носіння зброї нашими працівниками, Компанія повинна 
отримати і поновлювати відповідні дозволи на носіння та використання вогнепальної 
зброї і боєприпасів відповідно до чинного законодавства. 

У зоні виконання завдань заборонено купувати, володіти, використовувати чи продавати 
особисту вогнепальну зброю, боєприпаси або вибухові речовини. Устаткування, 
отримане безпосередньо не від УПВК чи Замовника, не можна зберігати для особистого 
використання та вивозити (навіть для їх прямого контролю).  

Наші працівники не мають права володіти або використовувати вогнепальну зброю чи 
боєприпаси, які є незаконними відповідно до чинного законодавства, а також брати 
участь в будь-яких злочинних їх передачах. Всі операції необхідно проводити відповідно 
до діючих законів та вимог ООН, в тому числі санкцій. 
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Всупереч діючим національним чи міжнародним законам зброю та боєприпаси 
переробляти категорично не можна.  

Ми будемо перевіряти всіх кандидатів на працевлаштування щодо володіння і 
застосування ними зброї під час виконання службових обов’язків. Ця перевірка 
включатиме спростування або підтвердження наступних пунктів:  

 звинувачення у скоєнні злочинів, які свідчили б про недостатню підготовку особи 
до виконання охоронних функцій; 

 звільнення зі Збройних сил або інших військових формувань України за порушення 
правил поводження зі зброєю; 

 існування інших контрактів, достроково припинених через задокументовані 
порушення поведінки, діючих законів та правил; 

 вчинення дій, які з об’єктивних причин змушують сумніватися про придатність 
кандидата працювати зі зброєю. 

Працівники, після завершення перевірки своєї підготовки, навичок володіння та 
поводження з конкретним типом і моделлю зброї, зобов'язані отримати офіційний 
дозвіл на зброю країни перебування, а також отримати відповідний допуск від Компанії. 

Без проходження цієї перевірки (на спеціальну підготовку) працівникам заборонено 
носити вогнепальну зброю. Регулярна перепідготовка повинна базуватись на принципах, 
обумовлених в Міжнародному кодексі поведінки приватних постачальників послуг з 
охорони та безпеки (2010), Базових принципах ООН з застосування сили та вогнепальної 
зброї правоохоронними органами (1990) та в національних законах і правилах, які діють 
в зоні виконання службових обов’язків. 

3.6. Затримання осіб. 

Наші працівники не можуть затримувати та утримувати будь-яких осіб, окрім випадків 
захисту себе чи інших від неминучої загрози насильства, у відповідь на напад або злочин, 
скоєний такими особами проти працівників Компанії, клієнтів і майна, що знаходиться 
під охороною УПВК. Будь-яке затримання повинно відповідати діючому національному 
або міжнародному законодавству (в тому числі про права людини та законодавству з 
гуманітарних питань), проводитись без антигуманних, жорстоких або принижуючих 
дій чи знущань.  

3.7. Алкоголь і речовини, які підлягають контролю. 

Нашим працівникам заборонено вживати наркотики чи інгалянти. Ми допускаємо 
вживання алкоголю під час заходів, організованих Компанією як на території 
розташування її об’єктів, так і за їх межами, однак лише з дозволу вищого керівництва. 
Працівники несуть особисту відповідальність за свою поведінку при вживанні алкоголю.  

Заборонено вживання алкоголю під час виконання службових обов'язків та у ділових 
відрядженнях. Працівники не можуть знаходитись під впливом ліків/інгалянтів, 
призначених лікарем, якщо таке вживання негативно впливає на безпеку його самого 
чи інших.  
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Знаходячись у відрядженні або працюючи на об’єктах замовника/клієнта, необхідно 
дотримуватись додаткових вимог та інструкцій стосовно алкоголю та речовин, вживання 
яких знаходиться під контролем. Будь ласка, ознайомтесь з інструкціями і політикою у 
межах конкретного проекту, щоб краще зрозуміти відповідні вимоги.  

3.8. Підбурювання. 

З метою забезпечення продуктивного та гармонійного робочого середовища усім 
сторонам, продавцям, постачальникам чи будь-яким іншим особам, які не є нашими 
працівниками, не дозволяється вести агітаційну роботу, розповсюджувати матеріали 
подібного характеру на території Компанії.  

Ми поважаємо право висловлювати свої вірування, ідеї, точки зору та ділитися ними між 
собою. Однак таке спілкування за будь-яких обставин не повинно перешкоджати роботі 
та ставати на заваді виконанню вимог наших замовників. Таким чином, будь-яке 
підбурювання (агітування) працівниками на території Компанії неприпустиме. 
Розповсюдження особистих матеріалів дозволене тільки в неробочих зонах і вільний 
від роботи час.   

3.9. Крадіжки. 

Незаконне заволодіння, привласнення, марнотратство (у тому числі неправильне 
нарахування часу) та інші форми крадіжок є порушенням законодавства, суворо 
заборонені та матимуть серйозні наслідки (незалежно від розміру завданої шкоди для 
Компанії). 

3.10. Протекціонізм. 

Всі рішення стосовно працевлаштування, оцінювання, просування по службі та інших 
ділових питань повинні прийматися лише на підставі тверезих міркувань. Упередженість і 
протекціонізм, вплив конфлікту інтересів є неприйнятними. Романтичні або сексуальні 
стосунки між працівниками, які службово залежні один від одного, також заборонені.  

3.11. Політична діяльність. 

Працівники Компанії можуть брати участь у політичному процесі на добровільних 
засадах, проте таку діяльність проводити лише у вільний час та за власний рахунок. 
Обов’язковим є повне дотримання усіх законів, державних і місцевих, про політичні 
внески та взаємодію з представниками державних органів. Працівники нашої компанії не 
повинні бути учасниками політичних акцій, що можуть потенційно конфліктувати з їхніми 
службовими обов’язками, в тому числі у ролі радників або довірених осіб кандидатів на 
державні посади. Чинити будь-який тиск на право особи самостійно вирішувати розмір і 
персоналізацію певного особистого політичного внеску неприпустимо.  

3.12. Поведінка, несумісна з професійною діяльністю. 

Ми сподіваємося, що працівники нашої Компанії завжди поводитимуться професійно і 
відповідно до її цінностей, та не допускатимуть дій, що негативно вплинуть на наші ділові 
інтереси або репутацію. 
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3.13. Конфлікти інтересів. 

Ми визнаємо за працівником право займатися зовнішніми фінансовими та діловими 

можливостями, однак будь-яке працевлаштування за межами УПВК повинно завчасно 

узгоджуватись з юридичною службою й Генеральним директором Компанії. Необхідно 

уникати зовнішньої діяльності, яка може створювати конфлікт інтересів, знижувати 

ефективність виконання обов’язків, завдавати шкоди назві, іміджу, активам чи ресурсам.  

Зокрема, конфлікт інтересів виникає, коли стороння діяльність впливає на об’єктивність 

працівника при прийнятті рішень з ділових питань. Така робота поза межами нашої 

Компанії, заважає виконувати обов’язки, пов’язана зі зловживанням назвою, іміджом, 

активами і ресурсами, також вважається конфліктом інтересів й однозначно заборонена. 

Потрібно завчасно уникати будь-яких вчинків, які сприяють виникненню конфлікту 

інтересів, доповідати про його можливість, узгоджувати участь працівника або члена сім’ї 

в неоднозначній зовнішній діяльності. За детальнішими поясненнями звертайтеся до 

юридичної служби або її представника. За навмисне ухилення від вищевказаних вимог 

Компанія буде застосовувати дисциплінарні заходи. 

3.14. Сприяння у розслідуваннях. 

Шкода, завдана репутації Компанії, може призвести до розслідування чи судового 

процесу. Працівники повинні сприяти внутрішнім розслідуванням, незалежно від того, 

якими юридичними органами їх проводять – внутрішніми чи зовнішніми. Ні в якому разі 

не можна підробляти жодні документи й електронні записи, вводити в оману, вводити в 

оману слідство, чинити перешкоди збору інформації. Аналогічно, ніщо в Кодексі не 

обмежує можливість працівника спілкуватись з державним відомством, іншим чином 

брати участь в розслідуванні чи процесуальних діях. 

3.15. Чесність при роботі з ресурсами і даними. 

Ресурси УПВК включають час, матеріальні цінності, технічне устаткування, приміщення, 

інформацію та послуги. Їх дозволено використовувати виключно для визначених ділових 

цілей, за винятком особливих, призначених керівництвом. Ні за яких обставин ресурси не 

повинні послужити протиправним, незаконним цілям і тому, що суперечить Кодексу. 

3.16. Майно. 

Технічне устаткування та пристрої зв’язку (телефони, факси, комп’ютери) мають лише 

ділове призначення. Ми допускаємо їхнє обмежене використання для особистих потреб, 

проте без можливості приватизації.  

Заборонені наступні дії: користування каналами зв’язку чи мережею для відправлення, 

зберігання, передачі, завантаження та розсилання ризикованих матеріалів; свідома, 

необачна, зловмисна передача неправдивої, непристойної інформації, а також тієї, що 

створює передумови для порушення законодавства або сприяє цьому; вивезення чи 

зловживання майном Компанії (розглядається як крадіжка). 
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3.17. Ведення та зберігання документів, точне вказування часових параметрів та 
інших записів. 

УПВК веде жорстку політику щодо дотримання існуючих вимог стосовно збереження 
документації. Заборонено неналежним чином знищувати, виправляти, робити 
неправдиві записи або навмисно спотворювати інформацію в будь-яких документах. 
Якщо Компанія просить надати інформацію державному чи іншому керівному органу, то 
будь-яка неточність може призвести до серйозних правових та фінансових наслідків. 
Отож особливу увагу слід приділяти заявам, свідоцтвам, презентаціям, що надсилаються 
на адреси органів або їхніх представників, а також на адреси наших працівників. 

Всі книги та записи необхідно вести відповідно до загальноприйнятних правил 
діловодства й діючих законів і правил. Недопустимо робити неправдиві, оманливі, 
неточні, надумані записи.  

Особливо важлива точність у реєстрації часу, який кожен працівник витрачає на свою 
робочу діяльність. Від цього залежить правильність видачі рахунків, нарахування 
заробітної плати, розрахунок вартості матеріалів тощо. Суворо заборонено переносити 
неналежним чином кошти з одного контракту чи проекту на інший, фальсифікувати будь-
які дані, пов’язані з обліком часу. Для отримання додаткової інформації ознайомтесь з 
відповідними вимогами і процедурами Компанії. 

3.18. Захист інформації, права на яку належать Компанії. 

Усі працівники зобов’язані дотримуватись у повному обсязі Положення про комерційну 
таємницю та захищати права власності й конфіденційну інформацію, яка може включати 
технічні креслення, стратегії, програмне забезпечення, дані про співробітників, 
інформацію, отриману від партнерів або клієнтів, чи під час спільних групових узгоджень.  

Відповідно до законодавства, інтелектуальна власність Компанії, системи даних, 
переліки клієнтів, комерційні секрети не розголошуються у разі звільнення працівника. 

3.19. Зовнішні зв’язки з громадськістю. 

Задля кращого обслуговування клієнтів, забезпечення охорони праці наших 
співробітників та безпеки операцій, ми вимагаємо утриматися від публічних заяв про 
Компанію у засобах масової інформації, блогах, веб-сторінках тощо.  

Окрім того, таку вимогу УПВК вносить у трудові договори, як і деякі замовники 
безпосередньо. Таким чином, працівники повинні переадресовувати будь-які запити ЗМІ 
щодо інформації про Компанію до її спеціалістів, які відповідають за зв’язки із засобами 
масової інформації, і ні в якому випадку не надавати таку інформацію іншими шляхами.  

3.20. Захист таємної інформації та інформації, пов’язаної з національною безпекою. 

Через специфіку нашого бізнесу працівники Компанії щоденно можуть мати справу з 
секретною інформацією та інформацією, що стосується національної безпеки. Тому 
необхідно вживати всі можливі заходи для її захисту та координувати цю діяльність з 
відповідним підрозділом і юристами, які володіють необхідними дозволами. 
Розповсюдження, отримання, передача секретної інформації, а також несанкціонований 
доступ до неї суворо заборонені. 
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  4. Обов’язки керівництва 

Ми будуємо взаємовідносини із працівниками на принципах дотримання прав людини, 

захисту особистої гідності та створення рівних можливостей для всіх, зобов’язуємось 

забезпечувати безпечне і шанобливе середовище для праці без загроз, насильства, 

домагань та дискримінації.  

4.1. Охорона праці. 

Ми беремо на себе обов’язок забезпечувати охорону праці, здоров’я та добробуту наших 

працівників. Відповідальність за досягнення цієї мети несе кожен з нас. Окрім того, 

працівники також мають дотримуватися всіх правил та вимог стосовно охорони здоров’я 

і праці з метою забезпечення добробуту всієї Компанії. Про будь-які порушення, а також 

нещасні випадки і травми потрібно негайно доповісти відповідальному керівникові. 

4.2. Відсутність дискримінації. 

Ми гарантуємо рівні можливості працевлаштування відповідно чинному законодавству 

та практику недискримінаційних відносин з працівниками. Кожен кандидат і працівник 

буде оцінюватися за індивідуальними якостями, без дискримінації стосовно визнаних 

захищених категорій, як от: раса, стать, статева ідентичність, сексуальна орієнтація, вік, 

національність, релігія, дієздатність, сімейний стан чи статус ветерана. 

4.3. Участь у політичному житті. 

Фонди і ресурси Компанії не можна використовувати для фінансування або підтримки 

будь-яких політичних кампаній, партій, кандидатів і пов’язаних з ними організацій. В 

юрисдикціях деяких країн корпоративні політичні внески вважаються протиправними 

або повинні обмежуватись відповідними грошовими сумами та регулюватися вимогами 

публічності. 

4.4. Захист особистої інформації та персональних даних. 

Ми відповідаємо за зберігання особистих даних працівників та осіб, з якими 

співпрацюємо. Зберігання персональних даних відбувається лише для ділових потреб,  

на законних підставах, не використовується для питань несумісних з визначеною ціллю, 

та не перевищуючи необхідний обсяг. 

Працівники з доступом до персональних даних не мають права їх розголошувати, 

надавати без належного дозволу, використовувати для особистої вигоди тощо.  

Порушення законодавства та правил, що регулюють охорону даних, можуть призвести до 

штрафів і покарань для Компанії та/або кримінальної відповідальності особи, яка 

створила умови для витоку цієї інформації. 
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4.5. Лобіювання. 

Наші Працівники не повинні займатися лобіюванням чи наймати спеціалістів від імені 
Компанії без письмової згоди Генерального директора. До лобіювання входять спроби 
впливати на національний чи іноземний державний орган стосовно законодавства, 
правил, інструкцій, програм, методів та ін. Така діяльність може проявлятися у формі 
телефонних дзвінків, електронних повідомлень, листів та особистих зустрічей. 
Працівники УПВК повинні дотримуватись усіх діючих статутних та керівних вимог 
(державних, місцевих і зарубіжних), що стосуються лобіювання, зокрема умов реєстрації, 
інформування та викриття. 

  5. Відповідальне ведення бізнесу 

5.1. Дотримання міжнародних зобов’язань та стандартів. 

Ми вимагаємо і очікуємо, що всі працівники, субпідрядники та особи, які діють від 
нашого імені, дотримуватимуться всіх діючих законів і добровільних зобов’язань, взятих 
на себе Компанією, зокрема, Міжнародного Кодексу поведінки для приватних 
постачальників послуг з охорони та безпеки, міжнародних конвенцій і документу Монтре. 

Ми не вступаємо в договірні відносини з будь-яким урядом, особою, замовником чи 
органом, не надаємо їм допомогу та послуги, якщо це суперечить санкціям Організації 
Об'єднаних Націй, Європейського Союзу або законодавству України. 

Як постачальники послуг з питань охорони та безпеки, ми зобов’язуємося надавати своїм 
клієнтам високоякісне обслуговування відповідно діючому національному та 
міжнародному законодавству і захищати безпеку, права, основні свободи всіх внутрішніх 
та іноземних учасників, в тому числі своїх працівників, клієнтів, постачальників і місцеве 
населення в районах, де працюємо.  

У зв’язку з цим нами розроблено та введено в дію низку методів, процедур і засобів 
контролю, які відповідають принципам діючих законодавств і забезпечують дотримання 
Компанією вимог існуючих міжнародних стандартів (ANSI/ASIS PSC-1, ISO 9001:2015, ISO 
28000, ISO 18788 та  ISO 28007--1:2015 тощо), а також впроваджують принципи ICoC у 
частині, що стосується компаній. 

 5.2. Обов’язки перед суспільством. 

Ми працюємо у міжнародному середовищі і несемо відповідальність за належне 
надання послуг з питань безпеки. Діяльність нашої Компанії за кордоном впливає на 
клієнтів, місцеве населення в зоні роботи та загальне середовище безпеки. Ми беремо 
на себе зобов’язання дотримуватись всіх діючих внутрішніх та міжнародних законів і 
правил та виконувати гуманітарні обов’язки перед тими, хто опинився під впливом нашої 
професійної діяльності. Ми поважаємо культури у всіх куточках світу, де працюємо. 
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 5.3. Обізнаність з правами людини та їх дотримання. 

Ми поважаємо гідність усіх без виключень. Тому під час роботи в Україні та за її межами 
дотримуємося наступних документів і вимагаємо цього ж від інших:   

 Гаазька Конвенція I (1907); 

 Загальна декларація ООН про права людини (1948); 

 Женевська Конвенція (1949); 

 Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що 
принижують гідність, видів поводження і покарання (1984); 

 Факультативний протокол до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, 
нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання; 

 Додаткові протоколи до Женевських Конвенцій (1977); 

 Конвенція про заборону хімічної зброї (1993); 

 Міжнародна конвенція про захист усіх осіб від насильницьких зникнень (2006); 

 Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (1966); 

 Конвенція про незастосування строку давності до воєнних злочинів і злочинів 
проти людства (1965); 

 Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (1965); 

 Документ Монтре про приватні військові та охоронні компанії (2008);  

 Міжнародний кодекс поведінки для приватних постачальників послуг з охорони та 
безпеки (2010); 

 Керівні принципи ООН у сфері бізнесу та права людини (2013); 

 Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод; 

 Європейська соціальна хартія (1961); 

 Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, 
що принижує гідність, поводженню чи покаранню; 

 Конвенція про права осіб з інвалідністю; 

 Інше міжнародне законодавство, законодавство України, країни перебування та 
місцеві закони.  

Ми вживатимемо суворі заходи відповідно до протоколів, законів та правил до усіх 
сторін, що здійснюють протиправні дії й не дотримуються вищезгаданих документів. Це 
може призвести до  дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності. 

Як приватна компанія з найманими приватними особами, які працюють у небезпечних 
регіонах з високим рівнем військової присутності, УПВК та її працівники вважаються 
цивільним персоналом за «Правом збройних конфліктів». Наші співробітники не повинні 
надавати підстави вважати їх найманцями. Подібні дії можуть привести до звинувачення 
особи у скоєнні військового злочину. 



 
Кодекс ділової етики та поведінки  Українська приватна військова компанія 

 

14 
 

 5.4. Зобов’язання покласти кінець торгівлі людьми. 

Торгівля людьми – незаконна угода з вербування, переміщення, переховування, 

передання чи одержання людини, вчинена з метою її експлуатації, з використанням 

обману, шахрайства, шантажу, уразливого стану, погроз або насильства, що відповідно 

до Кримінального кодексу України визнається злочином. Закон України «Про протидію 

торгівлі людьми» і Кримінальний кодекс України забороняють будь-які подібні дії та 

передбачають суворі покарання (штраф, позбавлення волі). УПВК – компанія, що працює 

на міжнародному ринку, тому бере на себе зобов’язання запобігати торгівлі людьми. 

Ми проводимо політику «нульової толерантності» стосовно торгівлі людьми і не 

потерпимо такої практики у будь-якій її формі. Кожен, хто чинитиме і безпосередньо чи 

опосередковано прийматиме участь в торгівлі людьми, буде негайно звільнений і 

направлений до відповідних органів для подальшого розслідування. Ми зобов’язуємося 

повідомляти про всі порушення такого характеру та вжиті нами заходи. 

 5.5. Зобов’язання щодо забезпечення якості. 

Наша політика передбачає надання найкращого рівня послуг усім клієнтам, 

дотримуючись  при цьому прав людини, етичного і належного ставлення до працівників.  

Відповідно до цього, послуги Компанії мають задовольняти чи перевищувати очікування 

з питань безпеки, надійності та якості виконання роботи і відповідати міжнародним 

стандартам управління якістю (ISO, ANSI/ASIS PSC тощо). 

 5.6. Чесна конкуренція для ділових можливостей. 

Наш довготривалий успіх залежить від таких факторів, як прозорість та чесність процесу 

перемовин, етична конкуренція за всі ділові пропозиції, точність і правдивість у 

підготовці пропозицій тощо.  

Принципи чесного бізнесу передбачають дотримання антимонопольних законів і законів 

щодо конкуренції у кожній країні, де ми працюємо.  

Недопустимими є участь у промисловому шпигунстві, стимулювання клієнтів конкурента 

до розірвання контракту, пропозиція хабарів, висловлювання неправдивих або 

принизливих коментарів стосовно послуг чи товарів конкурента, а також введення в 

оману за допомогою реклами. Запропоновані контракти чи інші обмежувальні угоди з 

постачальниками та клієнтами, які можуть тлумачитись як такі, що передбачають 

ексклюзивні підходи, необхідно узгоджувати з юридичною службою. 

 5.7. Належне використання повноважень. 

Інформація про обмеження повноважень щодо здійснення ділових операцій Компанії 

повинна бути відома і дотримувана всіма Працівниками. Вона міститься у Статуті УПВК, 

положеннях про підрозділи, посадових інструкціях працівників та інших внутрішніх 

документах Компанії. 
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 5.8. Маркетингові та рекламні матеріали. 

Під час підготовки та використання маркетингових і рекламних матеріалів Компанії ми 

повинні:  

 запобігати використанню неправдивих чи оманливих матеріалів;  

 правильно та лише після надання дозволу використовувати фото й інформацію, що 

ідентифікують клієнтів або програми; 

 правильно застосовувати торгові марки інших компаній, з відповідним дозволом та 

посиланням на власників. Вся опублікована інформація повинна бути сучасною, 

точною, повною і своєчасною. 

5.9. Відносини з контрагентами (клієнтами, замовниками, постачальниками та 

іншими). 

Ми орієнтуємось на побудову взаємовигідних відносин з іншими організаціями та 

компаніями на принципах партнерства і взаємної поваги, завжди виконуючи свої 

зобов’язання й очікуючи того ж від контрагентів, співпрацюємо лише із 

законослухняними суб’єктами господарювання, не допускаючи несправедливості та 

неетичних засобів впливу.   

Гарантуємо своєчасний розгляд усіх звернень, побажань і претензій контрагентів. У разі 

виникнення суперечок перевагу надаємо переговорам та пошуку компромісу. 

 5.10. Виявлення ділової поваги. 

Ознаки ділової поваги (подарунки, розваги, послуги чи переваги), запропоновані 

комерційним, неурядовим замовникам чи іншим діловим помічникам, повинні бути 

нечастими, символічними, законними і доречними, без прихованої мети переконати 

особу діяти на користь УПВК.  

 5.11. Винагорода. 

Вимагання ділових подарунків забороняється за будь-яких обставин. Працівники нашої 

Компанії не вимагають і не приймають платежів, подарунків або інших цінностей від 

існуючих чи потенційних постачальників, субпідрядників, клієнтів, бізнес-партнерів з 

метою затвердження якого-небудь сприятливого рішення. Подібні дії є хабарем, тобто 

злочином, і повинні негайно повідомлятися в нашу юридичну службу.  

 5.12. Відмивання грошей. 

Усі дивні фінансові операції, як от незвичні способи проведення оплат, виплати на 

користь третіх сторін і проплати з офшорних банківських установ, можуть розглядатися як 

потенційне відмивання грошей, що Компанії не підтримує і за що винуватці будуть нести 

відповідальність. Ми просимо всіх Працівників з уважністю ставитись до дій, що можуть 

вказувати на неправомірне відмивання грошей.  
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 5.13. Інсайдерська торгівля. 

Володіючи внутрішньою інформацією про матеріальні цінності (наприклад, рішеннями 

про підписання/анулювання контрактів, придбання/продаж корпоративних філіалів, 

прийняття/звільнення працівників), зацікавлена особа може купувати, продавати чи 

виконувати інші операції з акціями або цінними паперами. Подібна інсайдерська торгівля 

є незаконною, а її наслідки для всіх Працівників та осіб, що співпрацюють з Компанією і 

мають доступ до внутрішньої інформацією про матеріальні цінності, невідворотні 

(звільнення, великі штрафи, позбавлення волі).  

  6. Взаємовідносини з органами державної влади 

Ми будуємо взаємовідносини з усіма органами державної влади та місцевого 

самоврядування на принципах законності, відкритості, партнерства й співробітництва. 

УПВК може підписувати контракти безпосередньо з урядом України або виступати в ролі 

субпідрядника. 

 6.1. Прийом на роботу (залучення) колишніх та діючих державних службовців. 

Закони України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу» містять 

обмеження прав державних службовців і працівників місцевого самоврядування щодо їх 

діяльності у приватному секторі. Ми зобов’язуємося дотримуватись вказаних обмежень. 

Державні службовці часто керуються суворими правилами взаємодії з підприємствами, 

зокрема обмеженням на прийняття подарунків. Тому важливо неухильно дотримуватись 

стандартів Компанії щодо цього.  

Нашим співробітникам не дозволено обіцяти працевлаштування в Компанії в обмін на 

конкурентні переваги або рішення уряду. Розмови з держслужбовцями про їх прийом на 

роботу необхідно узгоджувати з Генеральним директором та юридичною службою. 

 6.2. Співпраця з контролюючими та правоохоронними органами. 

Працівників Компанії можуть запрошувати на безпосереднє спілкування з офіційними 

особами держорганів для проведення дізнання, аудиту чи розслідування, що є частиною 

зобов’язань Компанії щодо звітності та співпраці ними. Будь-яка розмова з 

представниками контролюючих і правоохоронних органів повинна бути правдивою, 

точною, без здогадок чи припущень, які можуть призвести до непорозумінь та 

помилкових тверджень, ускладнюючи при цьому наміри Компанії співпрацювати. У разі 

нездатності Працівника надати точну інформацію, питання треба адресувати його 

керівникові. Загалом керівництво Компанії має бути інформовано про розмови з 

офіційними особами для надання підтримки таким розслідуванням. 
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 6.3. Збереження документації. 

Відповідно вимогам законодавства деякі документи та записи (статутні, організаційні, 
вхідна/вихідна кореспонденція, первинні/ бухгалтерські документи) мають зберігатись 
протягом визначеного періоду часу і бути доступними для вивчення контролюючими 
органами. Існують й інші вимоги щодо цього, обумовлені не лише законами, а й 
контрактами. Проте наша власна політика зберігання (архівування) відповідає усім 
чинним правилам, ми їх повністю дотримуємось та визнаємо. 

 6.4. Запобігання корупції та хабарництву. 

Більшість країн, в яких ми працюємо, визнають хабарництво протиправним, незалежно 
від статусу державного працівника чи приватної особи, а також характеризують як 
злочин не тільки отримання хабаря, але і його пропозицію. 

Хабар або відкат – надання/пропозиція надати будь-яку цінність як плату за сприяння 
державному посадовцю чи якому-небудь іншому працівнику з метою отримати/зберегти 
бізнес, забезпечити неправомірні ділові переваги тощо. 

Ми не визнаємо хабарництва. Дотримання антикорупційних законів – важливий елемент 
нашої місії щодо підтримки як національної безпеки, так і зовнішньої політики України. 

Працівники не мають права обіцяти, пропонувати або давати винагороди у вигляді 
грошей, майна, матеріальних цінностей чи послуг державним службовцям і пов’язаним із 
ними особам з метою одержання/збереження переваг для УПВК, отримання дозвільних 
документів, спрощення формальностей тощо. 

Недотримання цієї політики (навмисно або через недбалість) призведе до застосування 
дисциплінарних заходів, включно з розірванням відповідних трудових та/або інших 
договорів. Ми будемо відстежувати, оцінювати й регулярно аналізувати виконання цих 
правил для забезпечення ефективності боротьби з хабарництвом. 

 6.5. Дотримання правил експорту і імпорту. 

Здійснення експортних та імпортних операцій в Україні регулюється: Законами; Указами 
Президента; Декретами (постановами) Кабінету Міністрів; Положеннями Міністерства 
економічного розвитку та торгівлі, інших міністерств і відомств, що регулюють окремі 
питання тарифного і нетарифного характеру; угодами, укладеними Україною з іншими 
державами; законодавчими актами та міжнародними нормами. 

Усім Працівникам необхідно дотримуватись діючих законів та правил з питань експорту, 
імпорту та ре-експорту. Перш ніж виконувати подібні операції, отримайте всі дозволи. 
Ведучи переговори й оформлюючи контракти, особливу увагу приділяйте Закону України 
«Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового 
призначення та подвійного використання», Порядку здійснення державного контролю за 
міжнародними передачами товарів військового призначення, а також враховуйте 
законодавство країни перебування. 

Повідомляйте про ймовірне недотримання або підозрілі несанкціоновані експортні, 
імпортні чи ре-експортні операції (передачі даних, тренінги, надання військових послуг 
тощо) керівництво відповідної програми, юридичну службу.  
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  7. Інформація про порушення кодексу ділової етики та 

відповідальність. Зміни до кодексу ділової етики 

7.1. Відповідальність за порушення положень Кодексу, повідомлення про 
порушення. 

Наші Працівники несуть особисту відповідальність за недотримання положень Кодексу. 

Будьте особливо обережними у словах і поведінці, щоб не допустити виникнення або 
видимості виникнення тиску на підлеглих працювати всупереч етичним стандартам і 
політиці Компанії. При звернені до вас із запитанням або сумнівом, пов’язаними з 
Кодексом, уважно вислухайте, проясніть та надайте додаткову інформацію. Проте 
відповідь не обов’язково має бути негайною, за необхідності зверніться по допомогу до 
компетентних колег чи свого керівника. 

У випадку порушення положень Кодексу УПВК буде застосовувати відповідних заходів і 
виділятимемо необхідні ресурси для ретельного вивчення та вирішення проблеми, 
насамперед, шляхом пояснення важливості Кодексу ділової етики тим, хто його 
порушив. Проте не виключаємо застосування дисциплінарного стягнення, адже за 
відсутності вагомих причин звільнення від відповідальності за недотримання  цього 
Кодексу неможливе.  

 7.2. Обов’язок повідомляти про ймовірні порушення Кодексу. 

У разі прохання вчинити будь-яке порушення або за наявності достатніх підстав 
вважати/підозрювати, що хтось інший не дотримується положень Кодексу, правил, що 
регулюють нашу діяльність та законодавства, ви зобов’язані про це невідкладно 
повідомити своє керівництво, відділ кадрів, головного юриста чи юридичну службу. 
Будь-який керівник повинен довести до відома вище керівництво Компанії для 
негайного вирішення проблеми. Залежно від обставин, відсутність такої доповіді може 
бути порушенням Кодексу. Користь, яку протиправний та неетичний вчинок приніс 
Компанії, його не виправдовує, як і те, що він вчинений за наказом вищого керівництва. 

У разі виявлення факту порушення українського, міжнародного законодавства та/або 
законодавства країни перебування Працівником або Контрагентом, ми залишаємо за 
собою право передати цю інформацію правоохоронним органам для притягнення 
винних до адміністративної/кримінальної відповідальності. 

 7.3. Як доповідати про ймовірні порушення Кодексу та Гаряча лінія. 

Окрім звернення до керівництва, наші Працівники та треті особи можуть розмістити своє 
конфіденційне повідомлення на Гарячу лінію з етичних питань в будь-який час доби. 
Для цього скористайтеся поштовою формою на нашій веб-сторінці, електронною поштою 
appeal@upmc.com.ua або телефонуйте за номером +380 97 195 0232. Ми гарантуємо 
повну анонімність, всі листи на дзвінки прийматиме лише відповідальна особа. 

mailto:appeal@upmc.com.ua
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 7.4. Відсутність переслідування. 

Компанія забороняє переслідування особи, яка повідомляє про порушення закону або 
нашої політики. Жодні ускладнення, позбавлення вигоди чи покарання (до прикладу, 
заниження оцінки роботи Працівника, обмеження просування/підвищення на посаді, 
позбавлення корпоративних/відомчих можливостей, погіршення відносин тощо), не 
можуть застосовуватись як покарання за подачу правдивої скарги чи співробітництво в 
розслідуванні. 

Ми не допустимо, щоб будь-яка особа просила, тиснула чи вказувала нашому 
Працівнику порушувати законодавство, правила, вимоги контракту, цей Кодекс, 
політику Компанії та будь-які інші зобов’язання. Про подібні інциденти негайно 
повідомляйте керівника або юриста. 

У разі випадкового розкриття конфіденційності (при безпосередній розмові з керівником 
чи відрекомендувавшись на гарячій лінії для отримання зворотного зв’язку) 
відповідальність за подальше забезпечення анонімності несе керівник. Якщо ж розкриття 
відбулося навмисно, юридична служба зобов’язана ініціювати внутрішнє розслідування і 
вжити належні заходи для забезпечення безпеки Працівника від подальших 
переслідувань чи дискримінації. 

 7.5. Розповсюдження, зміни Кодексу. 

Ми розповсюджуємо цей Кодекс між усіма Працівниками та залученими третіми 
особами, супроводжуючи їх підготовкою з питань етики і дотримання законів. Нові 
співробітники отримують копію і мусять самостійно ознайомитися з положеннями 
Кодексу, що є обов’язковим також для агентів, представників та консультантів, які 
працюють на Компанію або від її імені. 

Відповідальність за ознайомлення та розуміння змісту гарантує Згода про дотримання 
Кодексу ділової етики і поведінки, зразок якої подано нижче. Вищевказані особи 
можуть з будь-якими запитаннями звертатись до менеджерів, керівників або 
юридичної служби УПВК.  

Цей Кодекс є заявою про постійне зобов’язання Компанії дотримуватись етичної 
поведінки. Ми залишаємо за собою право вносити зміни на власний розсуд і залежно від 
обставин. Пропозиції щодо покращення Кодексу надсилайте начальнику юридичної 
служби чи його представнику. 

Жодне положення Кодексу не може бути відмінено (опосередковано чи через 
попереднє узгодження), поки його не розгляне і письмово не затвердить Генеральний 
директор і начальник юридичної служби УПВК. 

 

*** 
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Додаток  
до Кодексу ділової етики та поведінки 
Української приватної військової компанії 

ЗАЯВА 
ПРАЦІВНИКА (КАНДИДАТА НА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ) 

ПРО ДОТРИМАННЯ КОДЕКСУ ДІЛОВОЇ ЕТИКИ ТА ПОВЕДІНКИ 
УКРАЇНСЬКОЇ ПРИВАТНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ КОМПАНІЇ 

Як викладено в Кодексі ділової етики і поведінки, УПВК дотримується найвищих 
стандартів чесності та всіх діючих законів. Як працівник (або майбутній працівник) 
УПВК, я підтримую ці цілі та стверджую наступне: 

Я прочитав і розумію Кодекс ділової етики і поведінки, в тому числі принципи, 
викладені в Міжнародному Кодексі поведінки для приватних постачальників 
послуг з охорони та безпеки (ICоC).  

Я розумію, що в Кодексі викладені мінімальні стандарти, яких я повинен 
дотримуватись, і додатково зобов’язуюсь ознайомитися та слідувати в повному 
обсязі й іншим стандартам, за якими сертифіковано УПВК. 

Я особисто відповідаю за дотримання всіх розділів Кодексу та добросовісні дії 
протягом всього часу роботи. 

Я нестиму відповідальність за свої дії, і розумію, що будь-які порушення можуть 
привести до дисциплінарних покарань, включно зі звільненням. 

Мій обов’язок і відповідальність – доповідати про будь-які відомі мені порушення 
Кодексу ділової етики і поведінки або принципів УПВК. Я маю право доповідати 
про них у відділ кадрів, службу безпеки, начальнику юридичної служби або його 
представнику, на гарячу лінію з питань етики. За бажанням, моє звернення може 
бути анонімним. 

Я несу відповідальність за розуміння Кодексу і можу звертатися з запитаннями до 
мого керівника або начальника юридичної служби чи його представника. 

Я також підтверджую, що в минулому та на сьогоднішній день я не вчиняв нічого, 
що суперечило б Кодексу ділової етики і поведінки, Міжнародному Кодексу 
поведінки для приватних постачальників послуг з охорони та безпеки, а також 
стандартам, за якими сертифікована УПВК. 

«___»_______________ 20___ р. __________________________________ 

 

 

Цю заяву потрібно заповнити і повернути вашому керівнику, у відділ кадрів або юридичній 
службі для зберігання в особовій справі. Недотримання цієї вимоги може спричинити 
дисциплінарні дії або неотримання пропозиції на продовження працевлаштування. 


