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   Інформаційний лист щодо запровадження Служби етичного контролю Октава Капітал  

 

Шановні партнери! 

 

Компанія Октава Капітал (далі - Компанія) запровадила політику доброчесності та ряд заходів 

спрямованих на підняття рівня ділової етики та попередження ризиків корупції і 

корпоративного шахрайства: 

● у відповідності до кращих міжнародних практик з метою 

● задля підвищення прозорості бізнесу в Україні, 

● для захисту інтересів акціонерів, ділових партнерів та співробітників від проявів 

корупції та пов'язаних з нею загроз,  

● профілактики шахрайства і корупційних правопорушень в діяльності своїх 

працівників. 

 

Під час здійснення своєї господарської діяльності Компанія керується наступними 

принципами: 

● відсутність конфлікту інтересів; 

● відсутність дискримінації і необґрунтованих обмежень конкуренції; 

● неприпустимість будь-яких випадків хабарництва та корупції з боку своїх 

співробітників; 

● відмова від співпраці з контрагентами, які залучені в шахрайські дії і / або корупційну 

діяльність. 

 

Служба етичного контролю 

 

У Компанії працює гаряча лінія “Служба етичного контролю Октава Капітал”, організована з 

метою отримання інформації про неетичну поведінку, шахрайські, корупційні та інші 

правопорушення, що завдають шкоди інтересам Компанії, її чинним чи потенційним 

партнерам. Будь-яка фізична особа або представник юридичної особи може повідомити про 

порушення в Октава Капітал, а також в її афілійованих і залежних структурах.  

 

Ми просимо Вас бути пильними і належним чином реагувати на ймовірні дії недобросовісних 

працівників Компанії чи третіх осіб,  які пропонують Вам отримати преференції чи сприяння 

у виграші тендеру або вирішення тих чи інших організаційних, фінансових та виробничих 

питань з Компанією та при першій можливості: 

● повідомити в “Службу етичного контролю”; 

● повідомити про факти зловживання посадовими повноваженнями керівниками та 

працівниками Компанії з метою отримання неправомірної вигоди. 

 

Звертаємо увагу, що в разі неповідомлення, одночасно з виявленням зловживань на користь 

Вашої компанії, ми будемо вимушені припинити співпрацю та включити підприємство до 

переліку небажаних контрагентів. Водночас, застерігаємо Вас від зловживань гарячою лінією 

з метою конкурентної боротьби - така поведінка також буде розцінена нами як зловживання 

на Вашу користь. 

 

Окрім порушень політики доброчесності та зазначених принципів в Службу також можна 

повідомляти про факти: 
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● недобросовісної конкуренції на тендерах; 

● розкрадання або неналежного використання майна Компанії; 

● розголошення конфіденційної, інсайдерської інформації, а також інформації, що 

становить комерційну таємницю; 

● порушення вимог внутрішніх нормативних документів Компанії і / або чинного 

законодавства; 

● порушення вимог промислової і виробничої безпеки, екології та охорони праці. 

● невиконання (несумлінне виконання) посадових обов'язків з боку керівників, 

перевищення повноважень, порушення ними прав працівників. 

 

Принципи роботи Служби. 

 

● Компанія гарантує конфіденційність особам, які повідомили про факти шахрайства та 

корупції.  

● За необхідності Ви можете залишити повідомлення на умовах абсолютної анонімності. 

Саме з метою збереження максимальної об’єктивності та гарантування анонімності 

Лінія надається та підтримується компанією “Етиконтроль”, яка є незалежної третьою 

стороною стосовно підрозділів Октава Капітал та її керівництва. 

● Реєстрації повідомлень підлягають всі 100% звернень за умови, що вони містять 

необхідний мінімум інформації для подальших кроків. 

● Перевірка отриманої інформації проводиться по кожному отриманому повідомленню. 

● Ваші звернення оперативно надійдуть та будуть розглянуті. Відносно викладених 

фактів буде проведена незалежна конфіденційна перевірка.  

● Отримана інформація розглядається виключно особами, які не є учасниками даного 

процесу, що дозволяє їм об'єктивно і незалежно організовувати процес перевірки та 

робити висновки щодо встановлених фактів. 

● У разі необхідності для уточнення інформації просимо Вас скористатись механізмом 

анонімного зворотного зв'язку з командою реагування.  

● Якщо отримана інформація підтвердиться, матеріали будуть направлені найвищому 

керівництву компанії для прийняття невідкладних заходів. 

 

Контакти служби етичного контролю: 

 

1. Цілодобово доступний безпечний веб-портал octava.ethicontrol.com. 

2. Зателефонуйте 0 800 215 836, Ви можете залишити повідомлення на автовідповідач. 

 

Дзвінки безкоштовні для всіх операторів України і обробляються в робочі дні з 09:00 

до 18:00 (в неробочий час). 

 

     3. Надішліть електронного листа на octava@ethicontrol.com.ua. 


