
STATEMENT OF ETHICS 

 

ДЕКЛАРАЦІЯ ЕТИЧНИХ 

ПРИНЦИПІВ 
 

Wherever JKX conducts business we aspire 

to act fairly, ethically, honestly and with 

accountability.   

 

Всюди, де провадить свою економічну 

діяльність компанія JKX, ми прагнемо діяти 

справедливо, етично, чесно і 

відповідально. 

 

JKX has a number of fundamental principles 

and values which it believes are the 

foundation of sound and fair business 

practise and as such are important to 

uphold. One such principle is a zero 

tolerance position in relation to bribery and 

corruption, wherever and in whatever form 

that may be encountered.  This statement is 

intended to clearly state the standards and 

principles required to ensure conformance to 

JKX’s principles and to legal requirements 

within the countries in which JKX and its 

subsidiary companies operate. 

 

Компанія JKX має ряд основоположних 

принципів і цінностей, які вона вважає 

основою для раціонального і 

справедливого ведення справ, і яких 

важливо дотримуватися. Одним з таких 

принципів є нетерпимість до хабарництва 

та корупції, незалежно від місця та 

обставин, за яких може виникнути така 

ситуація. Ця декларація має на меті 

встановлення чітких норм і принципів, 

необхідних для забезпечення відповідності 

принципам JKX та правовим вимогам країн, 

у яких JKX та її дочірні компанії провадять 

свою діяльність. 

 

Legal Obligation 

 

Правові зобов'язання 

It is JKX’s policy to comply with all laws, 

rules, regulations and laws governing anti-

bribery and corruption, in all the countries in 

which JKX operates. We believe it is a 

fundamental principle of good business 

practice to respect local laws and customs 

when operating internationally.  However, as 

a United Kingdom (UK) company, JKX is also 

bound by the laws of the UK, which governs 

our conduct both at home and abroad. 

 

Політикою JKX є дотримання всіх законів, 

правил і нормативних вимог, що 

регулюють боротьбу з хабарництвом і 

корупцією в усіх країнах, у яких провадить 

свою діяльність JKX. Ми вважаємо, що при 

роботі на міжнародному рівні повага до 

місцевого законодавства і звичаїв є 

основоположним принципом добросовісної 

практики ділових відносин. Однак, будучи 

британською компанією, JKX зобов'язана 

також дотримуватися законодавства 

Великої Британії, яке регулює поведінку  

компанії як у межах країни, так і за 

кордоном. 

 

Under UK law, bribery and corruption is 

punishable for individuals by up to 10 years 

imprisonment, and if the company is found 

to have taken part in corruption it could face 

an unlimited fine and face untold damage to 

its reputation. JKX takes its legal obligations 

in this area very seriously.  

 

Відповідно до законодавства Великої 

Британії фізичні особи караються за 

хабарництво і корупцію тюремним 

ув'язненням терміном до 10 років, а у разі 

виявлення причетності компанії до 

корупційних дій, їй можуть загрожувати  

необмежені штрафи і значні репутаційні 

втрати. Компанія JKX дуже серйозно 

ставиться до своїх правових зобов'язань у 

цій сфері. 

  

Under UK law the payment, or offer to pay 

bribes, or provision of or offer to provide 

gifts or anything of value for improper 

purposes to obtain or retain business or any 

other benefit, (whether for JKX or any other 

party) is prohibited. Such payments or gifts 

are also forbidden under the terms of this 

policy and may result in immediate dismissal 

Законодавством Великої Британії  

забороняється виплата або пропонування 

виплати хабарів або дарування чи 

пропонування  подарунків або чогось, що 

має значну вартість, з метою нечесного 

отримання нового чи збереження старого 

бізнесу або іншої вигоди (на користь JKX 

або іншої сторони). Такого роду виплати 



for those involved in their payment or 

receipt.  

 

 

або подарунки також забороняються 

положеннями цієї політики та можуть 

призвести до негайного звільнення осіб, 

причетних до зазначених дій. 

 

JKX is required to keep financial records and 

to have appropriate internal controls in place 

which will evidence the business reason for 

making payments to third parties. 

 

Компанія JKX повинна вести свою 

фінансову документацію і мати відповідні 

діючі важелі внутрішнього контролю, які 

засвідчують комерційну підставу для 

здійснення платежів третім сторонам. 

 

Policy 

 

Політика 

 

Our Anti-Corruption and Bribery Policy is for 

the protection of our staff as much as for 

JKX.  Our Anti-Bribery and Corruption Policy 

applies to individual employees, agents, 

workers, sponsors, intermediaries, 

consultants or any other persons or bodies 

associated with JKX or any of its subsidiaries 

and employees.  

 

Наша політика боротьби з корупцією та 

хабарництвом призначена для компанії 

JKX, а також для захисту співробітників 

компанії. Наша політика боротьби з 

корупцією та хабарництвом поширюється 

на співробітників, агентів, робітників, 

спонсорів, посередників, консультантів 

або інших осіб чи організації, які пов'язані 

з компанією JKX або її дочірніми 

компаніями та працівниками. 

 

Bribery is committed when an inducement or 

reward is provided in order to gain any 

commercial, contractual, regulatory or 

personal advantage for JKX or another party.  

No bribes of any sort may be paid to or 

accepted from customers, suppliers, 

politicians, government advisors or 

representatives, private person or company.  

It is not permitted to establish accounts or 

internal budgets for the purpose of 

facilitating bribes or influencing transactions. 

 

Акт хабарництва здійснюється, коли 

заохочення чи винагорода надаються 

заради досягнення комерційних, 

договірних, нормативних або особистих 

переваг на користь JKX чи іншої сторони. 

Забороняється давати хабарі будь-якого 

виду замовникам, постачальникам, 

політикам, радникам або представникам 

уряду, приватним особам або компаніям, 

або приймати хабарі від вище перелічених 

осіб. Не дозволяється створювати рахунки 

або внутрішні каси з метою сприяння 

хабарництву або впливу на ділові операції. 

 

Our policy does not prohibit the following 

practices providing they are customary in a 

particular market, or are proportionate and 

are properly recorded: 

 

Наша політика не забороняє наступні дії за 

умови, що вони є загальноприйнятими на 

конкретного ринку або є співмірними і 

належним чином зареєстрованими: 

 

• Normal and appropriate hospitality (given 

or received); 

• The giving of a ceremonial gift of an 

appropriate cost and nature and at an 

appropriate time. 

 

• Надання гостинності і користування 

гостинністю в розумних межах; 

• Вручення недорогих і невибагливих 

протокольних подарунків за 

відповідних обставин. 

 

JKX recognises that market practice varies 

across the international arena in which it 

does business and what is normal and 

acceptable in one place may not be in 

another.  

 

JKX визнає, що звичаї ділового обороту 

різняться в країнах, де вона провадить 

ділову активність, і те, що є нормальним і 

прийнятним в одній країні, може виявитися 

неприйнятним в іншій. 

 

JKX also appreciates that to refuse a gift in 

certain circumstances and/or countries 

would cause offence to our trading partners. 

The test to be applied in all circumstances is 

JKX також визнає, що відмова від 

подарунка за певних обставин та/або в 

певних країнах може образити наших 

торгових партнерів. Прийнятність  



whether the gift or entertainment is 

reasonable and justifiable.  Employees must 

always challenge themselves as to the 

intention of the gift.  Special care must be 

taken in accepting or giving 

gifts/entertainment and these are not 

permitted if it would create a real or 

perceived conflict of interest.  

 

подарунка або розважального заходу 

завжди перевіряється його  

обґрунтованістю і виправданістю. 

Співробітники повинні завжди 

усвідомлювати мету підношення 

подарунка. З особливою обачністю слід  

приймати або надавати подарунки або 

розваги, які є неприйнятними, у випадках, 

коли це може призвести до реального або 

передбачуваного конфлікту інтересів. 

 

Expectations of JKX and Staff 

 

Очікування компанії JKX та її 

співробітників 

 

The prevention, detection and reporting of 

bribery and corruption is the responsibility of 

all employees throughout the JKX Group.  

Suitable channels of communication by 

which employees or others can report 

confidentially any suspicion of bribery will be 

maintained and employees may use the 

confidential hotline. Details of which can be 

found in the Anti-Bribery and Corruption 

Policy and Employee Handbook. 

 

Запобігання, виявлення та повідомлення 

про хабарництво і корупцію є обов'язком 

всіх співробітників компаній Групи JKX. 

Для цього забезпечуються відповідні 

канали зв'язку, якими співробітники чи 

інші особи можуть скористатися, щоб 

конфіденційно повідомити про будь-які 

підозри щодо хабарництва; також 

співробітники можуть скористатися 

телефоном довіри. З детальною 

інформацією можна ознайомитися в 

Політиці боротьби з хабарництвом і 

корупцією і в Довіднику робітника. 

 

Further Guidance 

 

Подальші дії 

Inevitably, decisions as to what is acceptable 

may not always be easy, particularly in the 

absence of minimum legal standards or 

where they are poorly enforced. If anyone is 

in doubt as to whether a potential act 

constitutes bribery/corruption, or has any 

doubt or queries regarding this statement 

please refer to the Anti- Bribery and 

Corruption Policy or speak with your 

immediate manager, supervisor or the 

Company Secretary. 

 

Безумовно, не завжди легко прийняти 

рішення відносно того, що є прийнятним, 

особливо за відсутності мінімальних 

правових норм, або там, де їх погано 

дотримуються. Якщо у когось є сумніви 

щодо того, чи не буде певна дія підпадати 

під корупцію чи хабарництво, або є 

сумніви чи питання щодо цієї декларації, 

необхідно звернутися до Політики 

боротьби з хабарництвом і корупцією, або 

поговорити зі своїм безпосереднім 

керівником, адміністратором або 

секретарем Компанії. 

 

The Group Chief Executive has lead 

responsibility for policy implementation 

within the Group and this policy is signed by 

the CEO to demonstrate the Board’s 

commitment. 

Виконавчий директор Групи компаній несе 

основну відповідальність за впровадження 

цієї політики у межах Групи, і дана 

політика підписана виконавчим 

директором на підтвердження 

зобов’язання Правління дотримуватись цієї 

політики. 

 

 


