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Якщо у Вас виникли запитання чи пропозиції щодо якості наших 
послуг, надішліть повідомлення на адресу: 
quality@rokada.com.ua. 
Ваша думка є дуже важливою для нас.

АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА КОМПАНІЇ 

Працівники групи компаній "Рокада" у своїй діяльності керуються принципом «нульової 
толерантності» до будь-яких проявів корупції і вживають всі передбачені законодавством заходи 
щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов’язаним з нею діям.

Корупція може приймати різні форми, але найчастіше це відбувається шляхом хабарництва. 
Хабарництво і корупція є порушеннями, за які може наступати кримінальна відповідальність (аж 
до позбавлення волі). У разі, якщо працівник Компанії буде помічений в корупційній діяльності, 
це може суттєво негативно вплинути на ділову репутацію Компанії. У зв'язку з цим, Компанія 
надзвичайно серйозно ставиться до своєї правової і репутаційної відповідальності і очікує 
застосування аналогічного підходу від своїх співробітників.

Антикорупційна політика базується і визначається документом "Антикорупційна програма МП 
"Рокада" ТОВ від 26 лютого 2021 року.

Працівники підприємства є суб’єктами, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання 
корупції» від 14 жовтня 2014 року №1700-VI.

Текст Антикорупційної політики перебуває у постійному відкритому доступі, в т. ч. її електронний 
варіант розміщений на офіційному веб-сайті компанії. 
Ділові партнери та клієнти крім офіційного веб-сайту мають право ознайомитись з текстом 
Антикорупційної політики шляхом письмового звернення на адресу адміністрації компанії 
"Рокада" та отримання її впродовж трьох робочих днів з моменту звернення у спосіб погоджений 
сторонами.

Якщо Ви не впевнені у правомірності вимог чи поведінки співробітників Компанії, чи у Вас 
виникла підозра у корупційних діях зі строни співробітників компанії, зв’яжіться з 
відповідальною особою:

Юсупова Найле Недимівна
тел. +38 (066) 859 75 51 
E-mail: nyusupova@rokada.com.ua
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