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1. Вступ 
 

Дана Інструкція з відповідального лобіювання (надалі - «Інструкція») стосується всіх 
працівників TBG, які безпосередньо або опосередковано через третіх осіб взаємодіють 
з державними органами з метою відстоювання ділових інтересів TBG. Компанія 

регулярно взаємодіє з державними органами, щоб стимулювати обговорення політики 
й допомогти державним органам у процесі прийняття рішень з питань, які є важливими 

для TBG. 
TBG зобов'язується вести всю лобістську діяльність прозоро й чесно та дотримуватися 
всіх законів і правил, які стосуються такої діяльності. Так само повинні бути 

поінформовані про цю «Інструкцію» та зобов'язатися її дотримуватися всі треті особи, 
які беруть участь у відстоюванні або лобіюванні певних дій за дорученням TBG, 

зокрема консалтингові або лобістські фірми або окремі консультанти/лобісти. 
 
2. Правила й вимоги 

2.1 Прозорість 
TBG: 

• зобов'язується надавати достовірну, конструктивну й актуальну інформацію 
державним органам; 
• відверто озвучує свою суспільну позицію й питання, які компанія відстоює; 

• чітко визначає позицію та заходи як лобістські, дбаючи, щоб її працівники й 
відповідні треті особи повідомляли державні органи про те, що діють за дорученням 

або від імені TBG; 
• реєструється в реєстрах лобістів або прозорості, де це необхідно; і 

• практикує відкритість по відношенню до своєї організації зі зв'язків з 
громадськістю, а також експертних комісій і професійних організацій, учасницею яких 
компанія є. 

 
2.2 Чесність 

TBG: 
• забороняє будь-яку форму хабарництва або корупції з боку своїх працівників 
або третіх осіб, які діють за дорученням компанії; 

• не використовує будь-які неправомірні, шахрайські або нечесні засоби для 
отримання інформації або рішень; 

• залишається політично нейтральною, а внески на користь політичних партій 
робить тільки тоді, коли це явно дозволено в письмовому вигляді в місцевому 
законодавстві й чинних політиках і рекомендаціях TBG, і прозоро й точно фіксує всі 

такі внески; 
• поважає й підтримує свободу самовираження, точну й достовірну звітність, а 

також інші права зацікавлених осіб на висловлення своєї думки й позиції; 
• діє відповідно до принципів чесної конкуренції і, зокрема, у присутності 
представників конкурентів не бере участі в обговореннях або діях, які можуть 

призвести до порушення чинних законів й правил у сфері захисту конкуренції; 
• не намагається незаконно отримувати інформацію або зловживати законно 

отриманою інформацією; 



• вибирає третіх осіб, які за дорученням компанії допомагатимуть їй вести 

лобістську діяльність, тільки після відповідного аудиту й належної перевірки; 
• зобов'язується оперативно виправити будь-яку хибну інформацію, яка може 
мати місце;  

• слідкує за тим, щоб лінійне керівництво виявляло й активно усувало 
фактичні й потенційні конфлікти інтересів у лобістській діяльності. 

 
2.3 Внутрішня інформація й навчання 
TBG: 

• забезпечує для відповідних працівників періодичне навчання з щодо виконання 
цієї Інструкції, а також з передового досвіду взаємодії з державними органами та 

дотримання всього чинного законодавства; 
• дбає, щоб усі внутрішні підрозділи поділяли, розуміли суспільну позицію 

компанії та дотримувалися її; і 
• де можливо, належно документує взаємодію з державними органами за 
допомогою порядків денних і протоколів засідань і зберігає їх відповідно до внутрішніх 

вимог обліку. 
Працівники, які мають запитання або не зовсім розуміють свої зобов'язання стосовно 

будь- якої лобістської діяльності, можуть звернутися за вказівками до своїх керівників, 
до місцевих спеціалістів з корпоративної відповідності або до відділу корпоративної 
відповідності на рівні Групи. Якщо лобістська діяльність планується в країнах, де існує 

підвищений ризик корупції або лобістська діяльність недостатньо прозора, настійно 
рекомендується проконсультуватися з відділом корпоративної відповідності, перш ніж 

починати будь-яку таку програму, щоб можна було захистити компанію та окремих 
працівників за допомогою відповідних засобів контролю, договірних механізмів і 
запобіжних заходів. 

 
 

 
 
 



TBG TBG і всі пов’язані з нею компанії. 

Благодійні пожертви Пожертви — це добровільні разові внески на користь 
установи або організації, від якої  TBG не отримує або 
не очікує отримати нічого у відповідь. Пожертви 

можуть мати грошову або натуральну форму, 
наприклад поставка матеріалів. 

Відстоювання 
Безпосереднє або опосередковане спілкування з 
державними органами для викладення своєї позиції з 

метою впливу на формування політики. 

Державні органи Будь-який посадовець, працівник або особа, які діють 

за дорученням (а) уряду, його департаменту, 
відомства або державного агентства, або (б) 

міжнародної громадської організації. Цей термін також 
включає посадових осіб політичної партії та 
кандидатів на державний пост. 

Лобіювання 
Безпосереднє або опосередковане спілкування з 
державними органами з метою впливу на конкретні 

політики, закони, програми, стандарти або підходи. 

Працівники 
Усі посадові особи й працівники TBG, у т. ч. стажисти, 

тимчасові робітники, позаштатні працівники, а також 
будь-яка особа, якою TBG може керувати, поки ця 
особа виконує роботу. 

Суспільна позиція Погляди TBG на державну політику, озвучені для 
зовнішньої аудиторії. 

 


