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В умовах складної економічної ситуації в Україні, триваючої трансформації 

економічних та інших суспільних відносин країни, питання допомоги у 

розвитку держави, окремих територіальних громад і підтримки незахищених 
верств населення є особливо актуальним. У зв’язку з цим, надання різного 

роду підтримки (пожертв, благодійної, спонсорської допомоги) є одним зі 
складових діяльності і сталого розвитку TBG. TBG чітко усвідомлює, що 

надання підтримки є соціально важливою, відповідальною і почесною 
діяльністю та є запорукою кращого майбутнього нинішнього і прийдешнього 

поколінь, а тому постійно намагається надавати допомогу на відповідні 
обґрунтовані звернення. 

 
Під пожертвою для цілей даного положення розуміється дарування нерухомих 

та рухомих речей, зокрема грошей та цінних паперів, фізичним, юридичним 
особам, територіальним громадам і державі, для досягнення ними певної, 

наперед обумовленої мети. 
 

Під благодійністю розуміється надання особистої чи майнової допомоги для 

досягнення визначених цілей, що не передбачає одержання прибутку. 
Надаватися така допомога може у вигляді благодійної пожертви, благодійного 

гранту, меценатства тощо. 
 

Предметом спонсорського договору виступає добровільна безповоротна 
фіндопомога (грошові кошти) на конкретні чітко визначені цілі (наприклад, 

для фінансування спортивних змагань). 
 

Сферами благодійної, спонсорської діяльності TBG можуть бути: 
- освіта; 

- охорона здоров’я; 
- екологія, охорона довкілля та захист тварин; 

- запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, 
допомога постраждалим унаслідок катастроф, збройних конфліктів і 

нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних 

життєвих обставинах; 
- опіка та піклування, 

- законне представництво та правова допомога; 
- соціальний захист, соціальне забезпечення,  

- соціальні послуги та подолання бідності; культура та мистецтво, охорона 
культурної спадщини; 

- наука та наукові дослідження; 
- спорт і фізична культура; права людини і громадянина та основоположні 

свободи; 
- розвиток територіальних громад; 

- розвиток міжнародної співпраці України; 
- стимулювання економічного зростання й розвитку економіки України та її 

окремих регіонів, а також підвищення конкурентоспроможності України; 
- сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних 

програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в 

Україні; 



- сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту 

населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану; 

- інші не заборонені чинним законодавством сфери. 
 

Принциповою для TBG є заборона надання допомоги політичним партіям, 
прийняття участі у виборчій агітації, а також фінансування незаконної 

діяльності та/або будь-яких проектів, що протирічать законодавству. 
 

TBG за кожним фактом надання пожертви, спонсорської або благодійної 
допомоги, ретельно досліджує прохання про надання допомоги, її розмір, 

сферу і характер допомоги та приймає рішення про задоволення або 
відхилення прохання, якщо воно не відповідає цілям, завданням, інтересам 

компанії, має протиправний характер або є необґрунтованим. 
 

Дбаючи про свій імідж та з метою уникнення заплямованості своєї ділової 
репутації у будь-яких корупційних скандалах, компанія при наданні 

допомоги, прагне уникати надання такої допомоги безпосередньо органам 

державної влади та управління, територіальним громадам або будь-яким 
особам, які здійснюють або уповноважені на виконання функцій держави. 

Підтримка кожного разу розглядається через призму надання допомоги 
уповноваженим та спеціалізованим організаціям, які на підставі і в порядку, 

визначеному чинним законодавством можуть передати товари або надати 
послуги, потреба у яких існує в особи, яка звертається до TBG за допомогою. 

 
За кожним фактом надання благодійної пожертви, TBG документує зазначену 

операцію, у зв’язку з чим компанії завжди необхідно мати такі документи: 
• лист-клопотання про надання благодійної допомоги та відповідь на нього 

(за наявності) 
• наказ (розпорядження) про надання благодійної допомоги; 

• договір про надання благодійної допомоги (якщо це доцільно в конкретній 
ситуації); 

• бухгалтерські документи, що підтверджують факт надання благодійної 

допомоги (банківські, касові документи, відповідні акти прийому-передання 
матеріальних цінностей тощо). 

 
Надаючи будь-яку допомогу, TBG не користується цим у власних цілях та не 

очікує отримання взамін будь-яких преференцій та/або переваг в бізнесі. 
Кожного разу компанія прагне будувати свої взаємовідносини на підставі 

повної прозорості, рівності та чесного партнерства. 
 

В свою чергу, TBG суворо контролює цільовий характер використання 
допомоги і, у випадку порушення, залишає за собою право вимагати 

повернення наданої допомоги, відшкодування шкоди або збитків, завданих 
діловій репутації TBG та звернутися зі скаргою на дії сторони, яка таку допогу 

отримала. 
 


