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Антикорупційна політика 

I. ПРИЗНАЧЕННЯ 

Компанія Eaton не пропонує та не приймає хабарів або інших корупційних платежів у жодній формі. 
Наше прагнення до етичного ведення бізнесу, добросовісного виконання обов’язків і дотримання 
законів – ключові принципи, на яких побудовано наші цінності й Кодекс етичної поведінки. Ця 
політика декларує нашу заборону щодо хабарництва й корупції, а також визначає наші очікування 
щодо методів ведення бізнесу, які мають відповідати нашим принципам етики, цінностям і чинним 
законам. 

II. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ 
 

Дія цієї політики поширюється на всіх співробітників, тимчасових робітників, посадових осіб і 
директорів компанії Eaton, її дочірніх та афілійованих фірм (разом – «Eaton»). Крім того, якщо це 
зазначено у відповідному договорі, положення цієї політики поширюються безпосередньо на 
сторонніх представників та інших ділових партнерів Eaton. 

Основні терміни й визначення наведено нижче. Цю політику слід читати й тлумачити разом із 
Кодексом етичної поведінки, Політикою щодо подарунків і розваг, Політикою щодо подорожей і 
витрат, Політикою щодо зв’язків із громадськістю, Політикою щодо контрактних відносин з органами 
влади США, Кодексом поведінки для постачальників та іншими пов’язаними політиками компанії 
Eaton. 

III. ПОЛІТИКА 
 

A. ХАБАРІ ТА ІНШІ КОРУПЦІЙНІ ВИПЛАТИ ЗАБОРОНЕНІ  

Компанія Eaton і всі сторонні представники повинні дотримуватися всіх чинних законів про 
боротьбу з корупцією, зокрема Закону США про корупцію за кордоном (FCPA), Закону Великої 
Британії про хабарництво (UKBA) та аналогічних. Компанії Eaton і всім стороннім представникам 
заборонено безпосередньо чи опосередковано пропонувати, обіцяти, надавати, вимагати або 
отримувати будь-які хабарі чи інші корупційні виплати від будь-яких осіб чи організацій, зокрема 
органів державної влади, державних посадовців, інших компаній та їхніх співробітників. Ця 
заборона діє в масштабах усього світу незалежно від місцевих звичаїв, практик або умов 
конкуренції. 

B. ВИПЛАТИ ЗА СПРОЩЕННЯ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ 

У компанії Eaton заборонені виплати за спрощення формальностей. Співробітники Eaton повинні 
повідомляти про будь-які вимоги й запити щодо подібних виплат своїм керівникам, а також у відділ 
етики й нормативної відповідності. 

C. ПРИМУСОВІ ВИПЛАТИ  

Примусові виплати не вважаються порушенням цієї політики. Співробітники Eaton мають 
повідомляти про будь-які вимоги або запити щодо примусових виплат своїм керівникам і у відділ 
етики й нормативної відповідності, перш ніж здійснювати їх або якнайшвидше після цього. 
Примусові виплати мають ретельно реєструватися в документах відповідно до наведених нижче 
вимог до обліку.  
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D. ОЧІКУВАНА ПОВЕДІНКА У ВІДНОСИНАХ ІЗ ТРЕТІМИ ОСОБАМИ 

Eaton забороняє опосередковане надання або отримання хабарів та інших корупційних виплат 
через сторонніх представників. У компанії Eaton запроваджено програми оцінювання ризиків, 
комплексних антикорупційних перевірок і керування контрактними відносинами, що мають знизити 
ризики застосування корупційних методів сторонніми представниками. Вимог цих програм 
необхідно дотримуватися під час вибору сторонніх представників, укладання з ними угод і 
керування взаємодією з ними.  

E. ОБЛІКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ  

Eaton і сторонні представники мають вести облікову документацію, що достатньо докладно, точно й 
достовірно відображає всі транзакції з усіма фізичними особами та організаціями, зокрема 
органами державної влади, державними посадовцями, іншими компаніями та їхніми 
співробітниками. Така облікова документація має відповідати внутрішнім стандартам і процедурам 
обліку Eaton. 

F. ПОРУШЕННЯ Й ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НИХ 

Співробітники Eaton, яким стає відомо про потенційні або фактичні порушення цієї політики, мають 
повідомляти про них своїм керівникам та у відділ етики й нормативної відповідності. Порушення 
цієї політики можуть вести до дисциплінарних стягнень аж до звільнення. Жоден співробітник Eaton 
не піддаватиметься санкціям або репресіям через будь-які затримки, втрату ділових можливостей 
або інші наслідки, спричинені його відмовою порушувати цю політику або іншим чином брати 
участь у корупційній діяльності, а також його повідомленням про такі дії. 

G. ВИЗНАЧЕННЯ  

Корупція – зловживання владою заради особистої вигоди.  

Хабар або корупційна виплата – надання, обіцянка або отримання будь-яких платежів, «відкатів» 
або інших цінностей у відносинах із фізичними або юридичними особами з такими цілями: 
а) неналежне отримання, збереження або коригування ділових можливостей; б) отримання будь-
яких неналежних або незаконних комерційних або особистих переваг; або в) вплив на рішення або 
дії фізичної особи чи організації з метою отримати бажаний результат. До хабарів і корупційних 
виплат належить надання будь-яких цінностей особам, членам їхніх родин або партнерам із метою 
прямого чи опосередкованого неналежного впливу на дії або рішення такої особи. Приклади 
цінностей включать готівку, грошові еквіваленти (як-от подарункові картки), подарунки, оплату 
розваг чи подорожей, позики, пільгове обслуговування, внески, пожертви, винагороди, послуги, а 
також пропозиції роботи чи стажування незалежно від вартості таких цінностей. 

«Відкат» – різновид хабара. Це порушення етичних норм або законів, що виражається в 
частковому поверненні суми, сплаченої за умовами законної ділової угоди. 

Примусова виплата – це платіж у відповідь на безпосередню загрозу безпеці чи здоров’ю задля 
власного захисту або захисту інших осіб. Платіж за інших обставин (наприклад, у відповідь на 
загрозу економічної шкоди чи втрати ділових можливостей) не вважається примусовим. 

Виплата за спрощення формальностей – це платіж (зазвичай невеликий за розміром) з метою 
забезпечити або прискорити виконання державною посадовою особою певних стандартних дій, які 
вона має виконувати за своїми обов’язками. Для усунення непорозумінь, до категорії виплат за 
спрощення формальностей не належать законні виплати офіційних комісій чи зборів 
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безпосередньо на користь органів державної влади відповідно до чинних законів, установлених 
прейскурантів або інших офіційних державних документів. 

Державна посадова особа (посадовець) – особа, яка була найнята, обрана чи призначена на 
посаду будь-якого рівня в законодавчій, виконавчій або судовій гілці влади в державному органі чи 
установі або в міждержавній міжнародній організації або виконує офіційну чи державну функцію від 
імені або за дорученням державного органу, установи чи закладу або міждержавної міжнародної 
організації. До цієї категорії належать посадові особи й співробітники компаній, що повністю або 
частково належать державі чи контролюються нею (їх часто називають державними 
підприємствами або підприємствами під державним контролем). Сюди також належать політичні 
партії, посадові особи політичних партій, кандидати на політичні посади й члени королівської 
родини. 

Міждержавна міжнародна організація – міжнародна організація, утворена різними урядами або 
державами за визначенням Закону США про корупцію за кордоном, Закону Великої Британії про 
хабарництво та інших чинних антикорупційних законів, зокрема міжнародні фінансові заклади, такі 
як Світовий банк, Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР), Європейський банк 
реконструкції та розвитку (ЄБРР), Міжнародний валютний фонд (МВФ) та Азійський банк розвитку, 
а також такі міжурядові організації, як, наприклад, Організація Об’єднаних Націй.  

Сторонні представники – сторони, які залучені до комерційної діяльності від імені компанії Eaton 
або діють за іншим її дорученням. Приклади сторонніх представників: агенти, дистриб’ютори, 
консультанти, брокери, підрядники, постачальники та інші типи третіх осіб, які залучені до 
комерційної діяльності від імені компанії Eaton або діють за іншим її дорученням. 
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