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ДОДАТОК Н: РЕЗЮМЕ ПРОЦЕДУРИ (ДЛЯ НАДАННЯ ЗОВНІШНІМ ТРЕТІМ ОСОБАМ) 51 

1. ОГЛЯД 

1.1 Мета цього документа 

В цьому документі викладено рекомендації, які ринки збуту повинні враховувати під час 

впровадження своїх власних процедур щодо попередження незаконної торгівлі, легалізації 

доходів, отриманих незаконним шляхом, та/або фінансування тероризму.  Цей документ 

містить коментарі до стандартів, яких повинні дотримуватися виробничі компанії Групи 

«ВАТ».  Ринки збуту несуть одноосібну відповідальність за процеси і процедури, які вони 

впроваджують. 

Відповідно до Стандартів ділової поведінки (надалі – «Стандарти ділової поведінки») і 

чинного законодавства (включаючи Закон Великої Британії «Про оподаткування тютюнових 

виробів» від 1979 року (надалі – «Закон про оподаткування тютюнових виробів»), Закон 

«Про протидію легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом» від 2000 року (надалі – 

«Закон про протидію легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом»), Закон 

«Про тероризм» від 2000 року (надалі – «Закон про тероризм») і Закон Великої Британії 

«Про кримінальні фінанси» від 2017 року (надалі – «Закон про кримінальні фінанси»)), 

виробничі компанії групи «ВАТ» зобов’язані вживати заходів з метою недопущення їхньої 

свідомої участі у незаконній торгівлі листовим тютюном та/або тютюновою продукцією, 

легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом, фінансуванні тероризму, та/або 

ухиленні або сприянні ухиленню від сплати акцизних або аналогічних податків, при цьому 

їхня господарська діяльність повинна включати виключно законну торгівлю листовим 

тютюном та/або тютюновою продукцією.  Всі компанії групи «ВАТ» повинні знати і 

застосовувати політики і процедури з протидії незаконній торгівлі, включаючи цю 

Процедуру з дотримання вимог щодо протидії незаконній торгівлі у ланцюжку постачання 

(надалі – «Процедура»), паралельно зі Стандартами ділової поведінки. 

http://www.bat.com/sobc


Цей документи містить рекомендації щодо виконання зобов’язань з протидії незаконній 

торгівлі, які встановлено Стандартами ділової поведінки.  Зокрема, у ньому описано 

процедуру забезпечення ефективного контролю у ланцюжку постачання і вжиття належних 

заходів у разі виникнення ризиків контрабанди листового тютюну та/або тютюнової 

продукції виробничих компаній групи «ВАТ». 

Крім виробничих компаній «ВАТ», будь-яка інша фізична або юридична особа, яку на 

підставі контракту, укладеного з виробничою компанією групи «ВАТ», залучено до 

виробництва, дистрибуції або зберігання будь-якого листового тютюну та/або тютюнової 

продукції (надалі – «Підрядник»), повинна бути обізнана про вимоги Процедури і 

дотримуватися їх.  Виробничі компанії групи «ВАТ» також повинні чітко доводити свою 

позицію щодо незаконної торгівлі до відома будь-якої фізичної або юридичної особи (крім 

іншої виробничої компанії групи «ВАТ» або клієнта виробничої компанії групи «ВАТ», товар 

якому постачається безпосередньо з виробництва (надалі – «Прямий клієнт»), що 

безпосередньо закуповує листовий тютюн та/або тютюнову продукцію у виробничої 

компанії групи «ВАТ» (надалі – «Клієнт»).  Підрядників і Клієнтів (надалі разом – 

«Учасники ланцюжку постачання») повинно бути у письмовій формі повідомлено про 

політики і процедури з протидії незаконній торгівлі, у тому числі цю Процедуру. 

Виробничі компанії групи «ВАТ» повинні надати копію резюме цієї Процедури, наведеного у 

Додатку Н, всім Учасникам ланцюжку постачання. 

1.2 Сфера застосування 

a) Всі ринки збуту 

Всі виробничі компанії групи «ВАТ», у тому числі виробничі Бізнес-підрозділи і 

Центральні/Регіональні служби, а також Учасники ланцюжку постачання зобов’язані 

дотримуватися Стандартів ділової поведінки.  Виробничі компанії «ВАТ» повинні 

забезпечити певні контролі щодо всіх ринків, на які постачаються листовий тютюн та/або 

тютюнова продукція виробничих компаній групи «ВАТ», з метою попередження 

потрапляння листового тютюну та/або тютюнової продукції у канали незаконної торгівлі або 

їхнього використання у незаконних цілях. 

b)  Ринки/марки з високим ризиком 

Ринки збуту, які становлять високий ризик щодо їхнього використання у якості джерела 

контрабандного листового тютюну та/або тютюнової продукції, перелік яких наведено у 

Додатку А, вимагають застосування додаткових контролів. 

Рекомендації щодо контролів, необхідних для обох категорій ринків, викладено у Розділі 2 

нижче.  Виробничі компанії групи «BAT» повинні впровадити всі контролі, які є необхідними 

з огляду на ринкові умови і рівні ризиків. 

1.3  Корпоративне управління і дотримання процедури 

Про недотримання цієї Процедури необхідно повідомляти як про порушення Стандартів 

ділової поведінки, відповідно до Стандартів ділової поведінки і процедури повідомлення 

про потенційні правопорушення (надалі – «Процедура повідомлення про потенційні 

правопорушення»). 

Кодекс корпоративного управління Великої Британії вимагає від ради директорів «Бритіш 

Американ Тобакко пі.ел.сі.» [British American Tobacco p.l.c.] здійснювати моніторинг 

«систем управління ризиками і внутрішнього контролю» щодо всіх виробничих компаній 

групи «ВАТ».  Згідно з цією вимогою, виробничі компанії групи «ВАТ» щороку виконують 

самооцінку системи контролю, відому як «Контрольний навігатор» [Control Navigator].  

Предмет і характер запитань самооцінки визначають Особи, відповідальні за глобальні 

процеси відповідних служб. Проведення самооцінки координується Відділом бізнес-

https://www.frc.org.uk/directors/corporate-governance-and-stewardship/uk-corporate-governance-code


контролів.  Контроль за дотриманням цієї Процедури здійснюватиметься в рамках щорічної 

самооцінки, яку проводять виробничі компанії групи «ВАТ». Для успішного проходження 

самооцінки «Контрольний навігатор» необхідно виконувати вимоги цієї Процедури.       

Центр з питань дотримання вимог у ланцюжку постачання (надалі – «Центр») надаватиме 

підтримку керівництву ринків збуту (надалі – «Керівництво») з питань практичного 

запровадження контролів, викладених у цій Процедурі.  До складу Центру входитимуть такі 

підрозділи і працівники:  

a. Відділ з питань взаємодії з органами державної влади, Відділ з корпоративних та 

правових питань  (Старший менеджер з питань дотримання нормативних  вимог), 

Відділ з питань ланцюжку постачання; 

b. Відділ з питань ділової поведінки і дотримання нормативних вимог, Відділ з 

корпоративних та правових питань (Керівник напрямку з питань дотримання вимог 

антимонопольного права і санкцій); та  

c. Відділ з питань взаємодії з органами державної влади, Відділ з корпоративних та 

правових питань (Менеджер з питань дотримання нормативних  вимог), Відділ з 

питань ланцюжку постачання.  

Керівництво кожної виробничої компанії групи «ВАТ» здійснюватиме нагляд за 

застосуванням цієї Процедури.  Керівництво місцевої компанії повідомлятиме керівництво 

вищої ланки про порушення цієї Процедури, у разі виникнення такої необхідності, 

відповідно до Стандартів ділової поведінки, Процедури повідомлення про потенційні 

правопорушення і Контрольного навігатора.  Крім того, Центр зобов’язаний вжити заходів з 

метою забезпечення повідомлення про будь-які потенційні або фактичні порушення цієї 

Процедури одразу після того, як йому стає про них відомо. 

Керівництво місцевої компанії повинно знати чинне законодавство і забезпечити його 

дотримання, наприклад Закону про оподаткування тютюнових виробів, Закон про протидію 

легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом, Закону про тероризм і Закону про 

кримінальні фінанси, а також всіх інших відповідних політик і процедур. 

Закон про кримінальні фінанси має широку екстериторіальну дію і, відповідно, його 

положення поширюються не тільки на діяльність, що ведеться у Великій Британії, але й на 

діяльність, яка здійснюється у будь-якій іншій країні світу.  Діяльність «пов’язаних осіб» (до 

числа яких можуть входити працівники, місцеві юридичні особи, Учасники ланцюжку 

постачання і Прямі клієнти), яка становить злочинне сприяння ухиленню від сплати 

податків, може мати певні наслідки (включаючи кримінальну відповідальність) для компаній 

групи «ВАТ» у Великій Британії, навіть якщо така діяльність здійснюється на ринку збуту за 

межами Великої Британії.  Така діяльність може (наприклад) включати в себе продаж 

тютюнових виробів місцевою компанією групи «ВАТ» або дистриб’ютором Клієнту, який, як 

їм відомо, здійснить контрабанду таких виробів за кордон без сплати акцизного податку у 

країні призначення. 

Закон про протидію легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом, і Закон про 

тероризм також мають екстериторіальну дію і можуть поширюватися на діяльність, яка, в 

кінцевому рахунку, здійснюється за кордоном.  Так, незважаючи на те, що злочинна 

діяльність може здійснюватися за кордоном, Законом про протидію легалізації доходів, 

отриманих незаконним шляхом, і Законом про тероризм передбачено чітку юрисдикцію 

щодо притягнення до відповідальності за легалізацію доходів, отриманих незаконним 

шляхом, або фінансування тероризму, якщо джерело або одержувач фінансування 

злочинної діяльності або тероризму знаходиться у Великій Британії (наприклад, якщо 

компанія групи «ВАТ», що здійснює  діяльність за кордоном, отримує майно, набуте 

незаконним шляхом, а потім сплачує дивіденди або здійснює внутрішні платежі, в 

результаті яких зазначені кошти потрапляють до Великої Британії). 

Відділ внутрішнього аудиту Групи періодично перевірятиме дотримання цієї Процедури в 

рамках стандартного процесу аудиту. 



Ця Процедура повинна використовуватися виключно для цілей, зазначених в пункті 1.1 

вище.  Ця Процедура не може використовуватися з будь-якою іншою метою, наприклад, 

для контролю комерційних рішень щодо ціноутворення або інших рішень Клієнтів або 

подальших клієнтів, що здійснюють законну діяльність.  Таке зловживання цією 

Процедурою може становити порушення конкурентного або іншого права. 

1.4 Захист даних  

Відповідно до цієї Процедури, виробничі компанії групи «ВАТ», у тому числі Учасники 

ланцюжку постачання, можуть зберігати і використовувати інформацію, що становить 

«персональні дані» фізичних осіб.  Відповідно до законодавства Європейського Союзу про 

захист даних, персональними даними є будь-яка інформація, яка стосується фізичних осіб, 

включаючи, зокрема, ім’я, контактні дані, відомості про причетність до злочинної діяльності, 

відомості про банківський рахунок і бізнес-контакти.  

В рамках цієї Процедури опрацювання персональних даних, ймовірно, здійснюватиметься 

за допомогою процедури оцінки «знай свого клієнта» (надалі – «Процедура оцінки «Знай 

свого клієнта») у порядку, викладеному в Додатку В, включаючи: 

• комплексну перевірку (наприклад, заповнення Контрольної картки комплексної 

перевірки); 

• оцінку ризиків і прийняття відповідних рішень (наприклад, заповнення Картки оцінки 

клієнта і Анкети клієнта (паралельно із збиранням будь-якої відповідної 

підтверджуючої документації); та  

• постійний моніторинг і аналіз Клієнтів, у тому числі будь-яких виявлених факторів 

ризику. 

a) Дотримання місцевого законодавства  

Виробничі компанії групи «BAT» в першу чергу дотримуватимуться вимог чинного 

законодавства про захист персональних даних і забезпечуватимуть опрацювання 

персональних даних відповідно до вимог місцевого законодавства.  Якщо чинне 

законодавство про захист персональних даних передбачає більш жорсткі стандарти щодо 

захисту даних порівняно зі стандартами, які встановлено цією Процедурою, зазначені більш 

жорсткі стандарти матимуть переважну силу над стандартами, встановленими цією 

Процедурою.  

b)  Причини опрацювання персональних даних  

Виробничі компанії групи «ВАТ» зобов’язані забезпечити, коли це необхідно, правові 

підстави для опрацювання персональних даних, а також повинні дотримуватися чинного 

законодавства.  

c) Прозорість  

Виробничі компанії групи «ВАТ» зобов’язані прозоро повідомляти про те, як вони 

використовують персональні дані фізичних осіб, які вони зберігають (як правило, за 

допомогою повідомлення про порядок використання персональних даних), а також 

дотримуватися вимог чинного законодавства.  

d) Правильне зберігання і оновлення персональних даних  

Виробничі компанії групи «BAT» повинні правильно зберігати і оновлювати персональні дані 

протягом виключно такого періоду, який є необхідним з огляду на цілі, у яких здійснюється 

опрацювання персональних даних.  При цьому виробничі компанії групи «ВАТ» повинні 

дотримуватися всіх відповідних політик і чинного законодавства.  

e) Вжиття належних заходів безпеки  



Виробничі компанії групи «BAT» зобов’язані вживати належних заходів безпеки для захисту 

персональних даних згідно зі всіма відповідними політиками і чинним законодавством. 

f) Дотримання прав фізичних осіб 

Виробничі компанії групи «BAT» зобов’язані дотримуватися всіх відповідних процедур і 

чинного законодавства з метою дотримання прав фізичних осіб, а також відповідати на 

будь-які запитання або запити, що надходять від фізичних осіб у зв’язку з їхніми 

персональними даними.  

g) Обмін даними 

Місцеві виробничі компанії «ВАТ» зобов’язані  забезпечити, щоб розкриття будь-яких 

персональних даних третім особам (наприклад,правоохоронним органам, органам 

державної влади, регуляторним органам) здійснювалось згідно з чинним законодавством 

про захист персональних даних і всіма відповідними політиками.  Якщо місцеві виробничі 

компанії групи «ВАТ» зобов’язані надати персональними даними третім особам, вони 

можуть направити до Центру запит про надання їм відповідної форми для розкриття даних. 

До міжнародного обміну персональними даними застосовуються певні законодавчі 

обмеження і, відповідно, виробничі компанії групи «ВАТ» повинні забезпечити, щоб у всіх 

випадках такий обмін здійснювався відповідно до чинних процедур і внутрішніх політик 

(наприклад, включити відповідне стандартне положення до тексту договору).  

h) Дотримання вимог щодо захисту персональних даних  

Виробничі компанії «BAT» повинні забезпечити наявність у них відповідного персоналу і 

підтримку з метою забезпечення здійснення таким персоналом нагляду за дотриманням 

вимог щодо захисту персональних даних, а також повинні запровадити належні технічні та 

організаційні заходи, які забезпечуватимуть дотримання вимог цієї Процедури і 

сприятимуть йому. 

1.5  Оцінка ризиків 

Ринки збуту проводитимуть комплексну самооцінку ризику незаконної торгівлі щодо марок, 

які постачаються, і ринку в цілому. Керівництво кожної місцевої компанії підтверджуватиме 

проведення такої перевірки.  У разі необхідності Центр надаватиме вихідні дані.  Зазначена 

оцінка буде ґрунтуватися на основі оцінки ризиків, яку наведено у Додатку А. 

Оцінка ризиків повинна проводитися щонайменше один раз на рік, а також у випадку 

виникнення обставин, які вимагають проведення оцінки або повторної оцінки ризиків, 

наприклад, якщо:  

• виробнича компанія групи «ВАТ» або компетентні органи встановлюють наявність 

на певних ринках продукції під певними марками, щодо якої існує високий ризик 

контрабанди, або якщо компетентними органами конфісковано значні обсяги 

продукції; або 

• марки, щодо яких, як вважає керівництво місцевої компанії або Центр, існує високий 

ризик контрабанди,  потрапляють на нові ринки; 

• виявлено ризик злочинного сприяння ухиленню від сплати податків щодо певної 

марки або ринку збуту; або 

• ринок збуту має будь-які інші підстави (наприклад, дослідження ринку, незалежні 

дослідження, тощо) вважати, що ринок або марка становлять високий ризик 

контрабанди. 

Див. Додаток A щоб дізнатися більше. 

1.6  Статус Процедури 



Ця Процедура містить рекомендації щодо контролів, які повинні виконувати ринки збуту під 

час розробки своїх власних процедур з протидії незаконній торгівлі.  Центр зобов’язаний 

регулярно переглядати цю Процедуру, а також перелік ринків та/або марок з високим 

ризиком, який наведено у Додатку А.  Ця Процедура буде переглядатися і оновлюватися у 

випадку внесення будь-яких відповідних змін до Стандартів ділової поведінки або інших 

політик, принципів і стандартів, змін у законодавстві, змін у підході до тлумачення положень 

законодавства, конкретних вимог або рекомендацій, що надходять від компетентних 

органів, а також інших змін та тенденцій, виявлених на ринку та в умовах ведення бізнесу 

загалом.   



2. КОНТРОЛІ ЛАНЦЮЖКУ ПОСТАЧАННЯ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ВСІХ РИНКІВ 

Відповідно до Стандартів ділової поведінки, виробничі компанії групи «ВАТ» зобов’язані 

забезпечувати контролі з метою попередження потрапляння листового тютюну та/або 

тютюнової продукції до каналів незаконної торгівлі.  Невжиття належних заходів 

становитиме порушення Стандартів ділової поведінки. 

На всіх ринках збуту ці контролі повинні включати в себе:  

2.1 Процедури оцінки та погодження клієнтів і постачальників «Знай свого 

клієнта» і «Знай свого постачальника» 

Процедури оцінки та погодження клієнтів і постачальників «Знай свого клієнта» і «Знай 

свого постачальника» мають важливе значення.  Наприклад, вони є необхідними для того, 

щоб забезпечити продаж листового тютюну та/або тютюнової продукції виробничих 

компаній групи «ВАТ» тільки надійним Клієнтам, а також забезпечити їхнє виробництво із 

залученням надійних Підрядників. 

Всі виробничі компанії групи «ВАТ» повинні проводити комплексну перевірку Клієнтів і 

Прямих клієнтів відповідно до положень Додатку В. Виробничі компанії групи «ВАТ» також 

можуть бути зобов’язані проводити комплексну перевірку на місцях від імені інших 

виробничих компаній групи «ВАТ», якщо Клієнти таких компаній знаходяться на території 

їхньої юрисдикції.  Виробничі компанії групи «ВАТ» зобов’язані ознайомитись з іншими 

чинними процедурами Стандартів ділової поведінки, наприклад, процедурами щодо санкцій 

і протидії хабарництву та корупції, з метою отримання додаткових рекомендацій щодо 

вимог процедури оцінки «Знай свого клієнта». 

Виробничі компанії групи «ВАТ» також зобов’язані проводити комплексну перевірку 

постачальників, у тому числі Підрядників, відповідно до процедур управління ланцюжком 

постачання, таких як Система «Знай свого постачальника» і Кодекс поведінки 

постачальників. 

Процедура оцінки «Знай свого клієнта» є ефективною тільки в тому випадку, якщо 

інформація, яку було отримано за її допомогою, використовується належним чином.  Якщо 

виробнича компанія «ВАТ» не може, наприклад, провести перевірку Клієнта відповідно до 

процедури оцінки «Знай свого клієнта», це може призвести до виникнення ризиків щодо 

дотримання нормативних вимог у ланцюжку постачання, ризиків, пов’язаних з легалізацією 

доходів, отриманих незаконним шляхом, та/або фінансуванням тероризму.  Аналогічно, 

інформація, отримана під час процедури оцінки «Знай свого клієнта», може вказувати на 

проблеми у ланцюжку постачання, проблеми, пов’язані з легалізацією доходів, отриманих 

незаконним шляхом, та/або фінансуванням тероризму.  Всі виробничі компанії групи «ВАТ» 

повинні бути обізнані про ці ризики і знати, яких заходів слід вжити у разі виявлення під час 

процедури оцінки «Знай свого клієнта» проблем, пов’язаних з дотриманням нормативних 

вимог у ланцюжку постачання, легалізацією доходів, отриманих незаконним шляхом, та/або 

фінансуванням тероризму.  Дізнатися більше про ці покажчики ризиків і процедуру 

повідомлення про них керівництва вищої ланки можна у Додатку G. 

2.2 Моніторинг поставок на ринок 

Виробничі компанії групи «BAT» зобов’язані  здійснювати моніторинг загальної кількості та 

обсягу тютюнових виробів, що постачаються на окремі ринки.  Необхідно вести точний та 

оперативний облік всіх обсягів і марок, які постачаються, а також Клієнтів і Прямих клієнтів, 

яким постачаються тютюнові вироби.  

2.3 Процедури розслідування, призупинення і припинення співпраці з Учасниками 

ланцюжку постачання, які підозрюються в участі у незаконній торгівлі 

Виробничим компаніям групи «ВАТ» слід включити до контрактів, які вони укладають, 

http://www.bat.com/group/sites/uk__9d9kcy.nsf/vwPagesWebLive/DO9EAMHQ/$FILE/medMDB4GDSF.pdf?openelement
http://www.bat.com/group/sites/uk__9d9kcy.nsf/vwPagesWebLive/DO9EAMHQ/$FILE/medMDB4GDSF.pdf?openelement


положення, яке надає їм право проводити розслідування, призупиняти або припиняти 

співпрацю з Учасниками ланцюжку постачання, а також вимагати від Учасників ланцюжку 

постачання припинити співпрацю з іншими учасниками ланцюжку постачання, за наявності 

обґрунтованих підстав вважати, що Учасники ланцюжку постачання (або інші учасники 

ланцюжку постачання, такі як подальші клієнти), свідомо або через необачність беруть 

участь у незаконній торгівлі, легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом, 

фінансуванні тероризму та/або ухиленні або сприянні ухиленню від сплати податків.  У 

Додатку B наведено стандартне положення, яке виробничим компаніям групи «BAT» 

рекомендується включати до договорів з Клієнтами у відповідних випадках.  З аналогічним 

положенням щодо Підрядників можна ознайомитися у Додатку B. 

Якщо виробничим компаніям групи «ВАТ» стає відомо про порушення Учасниками 

ланцюжку постачання або іншими учасниками ланцюжку постачання (такими як подальші 

клієнти) вимог чинного законодавства та/або політик і процедур ланцюжку постачання, 

включаючи цю Процедуру, вони зобов’язані повідомити про це Керівництво місцевої 

компанії, яке повинно вжити заходів, передбачених Стандартами ділової поведінки, 

Процедурою повідомлення про потенційні правопорушення і Контрольним навігатором.  

Керівництво місцевої компанії за підтримки, у разі необхідності, Центру визначить заходи, 

необхідні для усунення будь-якого порушення, і забезпечить вжиття таких заходів.  Ці 

заходи можуть включати: 

a. направлення повідомлення про порушення і вимоги надати пояснення; 

b. направлення вимоги про вжиття заходів, необхідних для виправлення порушення; 

c. скорочення поставок листового тютюну та/або тютюнової продукції; 

d. припинення постачання певних марок; 

e. встановлення обмежень щодо максимального обсягу продажів;   

f. призупинення або припинення постачання, якщо це необхідно; 

g. припинення співпраці, якщо це необхідно; та/або 

h. повідомлення факту порушення державним органам. 

Важливо відзначити, що вчинення дій, які можуть перешкоджати проведенню 

розслідування, становить правопорушення відповідно до Закону про протидію легалізації 

доходів, отриманих незаконним шляхом, і Закону про тероризм.  Такі дії включають в себе 

розкриття інформації іншій особі з метою інформування такої особи про початок 

розслідування щодо неї або її майна.  Санкції за вчинення таких дій включають 

позбавлення волі та/або штрафи у значному розмірі.  Відповідно, Учасники ланцюжку 

постачання не повинні повідомлятися про те, що певна компанія групи «ВАТ» або будь-яка 

інша особа підозрює або вживає будь-яких заходів з метою вирішення проблеми, пов’язаної 

з легалізацією доходів, отриманих незаконним шляхом, або фінансуванням тероризму, до 

якої є причетним відповідний Учасник ланцюжку постачання. 

2.4 Реакція на повідомлення про вилучення продукції 

Виробничі компанії групи «BAT» зобов’язані належним чином реагувати на всі 

повідомлення компетентних органів про вилучення продукції, яка, як вони стверджують, 

становить марочну продукцію «ВАТ».  У випадках, коли це практично можливо, необхідно 

провести оцінку отриманої інформації, розслідування випадків вилучення продукції і 

визначити будь-які заходи, яких може бути вжито, або контролі, які може бути 

запроваджено, для зменшення ризику потрапляння тютюнових виробів у канали незаконної 

торгівлі.  Відповідні заходи/контролі залежатимуть від характеру контрабанди, 

використовуваної технології відстеження і контролю за рухом продукції, обставин 

вилучення, тощо. У Додатку D наведено рекомендації і приклади процедур щодо 

вирішення питань, пов’язаних з вилученнями продукції, і реагування на такі вилучення. 

Виробничі компанії групи «ВАТ» зобов’язані надавати інформацію про вилучену продукцію 

на вимогу регуляторних органів та/або відповідно до вимог законодавства у граничний 



строк, встановлений державними органами/законодавством, і, в будь-якому випадку, без 

необґрунтованої затримки. 

Виняток можуть становити, наприклад, юридичні консультації, які становлять адвокатську 

таємницю, згідно з правилами попередження клієнта про те, що відомості про нього буде 

розкрито відповідним органам, або комерційна інформація, призначена для службового 

користування. 

2.5 Проведення навчання для працівників виробничих компаній групи «ВАТ» 

Виробничі компанії групи «ВАТ» зобов’язані забезпечити навчання щодо вимог Процедури 

для всіх працівників, які обіймають або можуть обіймати посади, які передбачають 

взаємодію з Учасниками ланцюжку постачання, включаючи працівників Торгових відділів, 

Відділів закупівель або Відділів з корпоративних та правових питань.  Інформацію про 

навчання, що проводиться станом на сьогодні, наведено у Додатку F. 

2.6 Комунікація з Учасниками ланцюжку постачання з питань незаконної торгівлі 

Виробничі компанії групи «BAT» зобов’язані забезпечити регулярну комунікацію з 

Учасниками ланцюжку постачання з метою підкреслення важливості заходів з 

попередження легалізації  доходів, отриманих незаконним шляхом, фінансування 

тероризму або сприяння незаконній торгівлі і ухиленню від сплати податків. 

  



3. ДОДАТКОВІ КОНТРОЛІ У ЛАНЦЮЖКУ ПОСТАЧАННЯ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО РИНКІВ З 

ВИСОКИМ РИЗИКОМ  

Ринки з високим ризиком повинні запровадити додаткові контролі, зазначені нижче, у всіх 

відповідних випадках або коли це практично можливо.  Невжиття належних заходів 

становитиме порушення Стандартів ділової поведінки. 

3.1 Розширена процедура оцінки «Знай свого клієнта» 

На ринках з високим ризиком виробничі компанії Групи «ВАТ» зобов’язані проводити 

комплексну перевірку всіх дистриб’юторів своїх тютюнових виробів по рівень роздрібної 

торгівлі включно, у тому числі, коли це можливо, подальших клієнтів Клієнтів виробничої 

компанії групи «ВАТ». 

3.2 Заходи щодо забезпечення відповідності поставок ринковому попиту на 

легальну продукцію 

Виробничі компанії групи «BAT» зобов’язані  здійснювати моніторинг загальної кількості та 

обсягу тютюнових виробів, що постачаються на окремі ринки, щодо яких існує високий 

ризик незаконної торгівлі, з метою забезпечення відповідності поставок попиту на легальну 

продукцію на таких ринках. 

З цією метою вони повинні: 

• здійснювати розрахунок попиту на легальну продукцію для всього ринку і всіх марок, 

щодо яких існує високий ризик; та 

• вести точний та оперативний облік всіх обсягів і марок, які постачаються, а також 

Клієнтів і Прямих клієнтів, яким постачаються тютюнові вироби. 

Розрахунки попиту на легальну продукцію повинні оновлюватися щороку.  У свою чергу, 

обсяги продажів повинні підлягати щомісячному моніторингу під час зустрічей з планування 

продажів і виробництва. Виробничі компанії групи «ВАТ» зобов’язані перевіряти 

співставність обсягів поставок і попиту на легальну продукцію.  Якщо необхідно, виробничі 

компанії групи «ВАТ» можуть прийняти рішення про обмеження максимального обсягу 

продажів на територіях, які становлять високий ризик контрабанди, або встановити 

максимальний обсяг продажів для окремих марок, щодо яких існує високий ризик 

контрабанди. 

Виробничі компанії групи «BAT» повинні бути готовими обґрунтувати свої оцінки попиту на 

легальну продукцію на вимогу Центру, Відділу внутрішнього аудиту групи і будь-яких 

компетентних органів. 

Див. Додаток E щоб ознайомитися з рекомендаціями щодо процедури оцінки легального 

попиту. 

3.3 Відстеження і контроль руху поставок 

Виробничі компанії групи «ВАТ» на ринках, де існує високий ризик незаконної торгівлі, 

повинні запровадити технологію відстеження і контролю руху товару до першого 

зовнішнього клієнта.  Вимога щодо відстеження і контролю руху поставок до першого 

зовнішнього клієнта може не застосовуватися до певних ринків збуту, якщо виробнича 

компанія групи «ВАТ» постачає товар тільки одному першому зовнішньому клієнту.  Для 

отримання додаткової інформації звертайтеся, будь ласка, до Центру. 

Виробничі компанії групи «BAT» повинні бути спроможними виявити перших зовнішніх 

клієнтів, які поставили вилучені тютюнові вироби, у всіх випадках вилучення тютюнових 

виробів, що надходять з ринків, де існує високий ризик незаконної торгівлі. 



Для встановлення етапу, на якому тютюнова продукція залишила легальний ланцюжок 

постачання, виробничим компаніям групи «ВАТ» може знадобитися вжити додаткових 

заходів, таких як: 

• відстеження і контроль руху товару після першого зовнішнього постачальника 

(«Відстеження подальших клієнтів»); або  

• інші перевірки (наприклад, аудит обсягів роздрібних продажів) для встановлення 

того факту, що вся тютюнова продукція, яка постачається на певний ринок, була, в 

кінцевому рахунку, реалізована у роздрібній мережі відповідного ринку. 

Керівництво місцевої компанії за допомогою вихідних даних, отриманих від Центру, 

визначатиме на свій власний розсуд відповідність таких додаткових заходів на будь-якому 

відповідному ринку на основі оцінки ризику і рекомендуватиме вжиття таких заходів, якщо 

це буде доцільно і практично можливо. 

3.4 Навчання для Учасників ланцюжку постачання 

Виробничі компанії групи «BAT» можуть розглянути можливість проведення навчання для 

Учасників ланцюжку постачання на ринках з високим ризиком з метою усунення окремих 

обставин, які призводять до незаконної торгівлі, легалізації доходів, отриманих незаконним 

шляхом, фінансування тероризму та/або сприяння ухиленню від сплати податків на такому 

ринку. 

Виробничі компанії групи «BAT» повинні слідувати рекомендаціям, наведеним у Додатку F, 

а також можуть провести консультації з Центром щодо програми навчання. 

3.5 Комунікація з подальшими клієнтами з питань незаконної торгівлі 

Якщо це практично можливо, виробничі компанії групи «ВАТ» можуть розглянути 

можливість здійснення комунікацій безпосередньо з подальшими клієнтами, коли це 

необхідно, для усунення ризиків незаконної торгівлі на конкретному ринку з високим 

ризиком або по відношенню до конкретних марок з високим ризиком.   Як було зазначено 

вище, до будь-якої підозри у легалізації незаконних доходів або фінансуванні тероризму 

необхідно підходити обережно з метою мінімізації ризику вчинення особою 

правопорушення, спрямованого на перешкоджання проведенню розслідування.  

3.6 Розподіл обов’язків між субпідрядниками і подальшими клієнтами 

Виробничі компанії групи «BAT» зобов’язані забезпечити, щоб конкретні договірні 

зобов’язання щодо незаконної торгівлі, легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом і 

фінансування тероризму, а також сприяння ухиленню від сплати податків, які покладено на 

Учасників ланцюжку постачання, поширювалися також на їхніх субпідрядників і подальших 

клієнтів.  Учасники ланцюжку постачання зобов’язані включити таку вимогу до положень 

договорів, які вони укладають. 

  



ДОДАТОК А: ОЦІНКА РИЗИКІВ І РИНКИ/МАРКИ З ВИСОКИМ РИЗИКОМ1 

a) Оцінка ризиків 

Виробничі компанії групи «BAT» зобов’язані вести документацію щодо проведення ними 

оцінки ризиків незаконної торгівлі на ринку в цілому і стосовно кожної марки продукції, що 

постачається. 

Оцінка ринків і марок повинна проводитися на підставі таких вихідних даних: 

1. Інформація про ризики незаконної торгівлі, що надходить від компетентних органів 

(наприклад, Королівська податкова та митна служба Великої Британії, Європейське 

управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству, тощо). 

2. Результати досліджень, які вказують на те, що певні ринки та/або марки становлять 

високий ризик контрабанди. 

3. Щорічні дані про вилучення продукції, у тому числі про обсяги та/або обставини 

вилучення продукції певної марки або що походить з певної країни. 

4. Інформація про тенденції щодо контрабанди. 

5. Відносні ціни на марки у сусідніх країнах. 

6. Місце, яке країна посідає у міжнародному індексі сприйняття корупції. 

7. Ризик ухилення від сплати податків у країні, враховуючи переліки ОЕСР2. 

8. Особливості перевезення і мереж дистрибуції окремої марки або окремої країни, 

наприклад, спосіб виходу на ринок. 

9. Будь-які інші відповідні фактори. 

Оцінки ризиків повинні проводитися щонайменше один раз на рік, а також у випадку 

виникнення обставин, які вимагають проведення оцінки або повторної оцінки ризиків.  

Місцеве Керівництво і Центр надаватимуть вихідні дані, у разі виникнення такої 

необхідності.  Оцінки ризиків повинні затверджуватися місцевим Керівництвом. 

b) Перелік ринків/марок з високим ризиком 

Ринки з високим ризиком 

1. Афганістан 

2. Білорусь 

3. Бельгія 

4. Зони безмитної торгівлі3, канали та/або клієнти, а також ринки мобільної роздрібної 

торгівлі4 з високим ризиком 

5. Гібралтар 

6. Іран 

7. Ірак 

8. Люксембург 

9. Нігерія 

10. Польща 

11. Румунія 

12. Україна 

13. Іспанія (материкова частина і Балеарські острови) 

14. Сирія 

15. В'єтнам 

                                                   
1   Перелік ринків/марок з високим ризиком відображає ситуацію, що склалася станом на дату цього документа, і 

може бути змінений у той чи інший момент часу. 
2  Організація економічного співробітництва та розвитку 
3  З огляду на особливості бізнес-моделі, що лежить в основі ринків безмитної торгівлі і ринків мобільної 

роздрібної торгівлі, BATGTR визначатиме зони, канали та/або клієнтів GTR з високим ризиком, а також ринки 

мобільної роздрібної торгівлі принаймні один раз на рік, і повідомлятиме Центр про будь-які зміни у переліку. 
4  Скорочення «MRO» використовується у нормативних документах Королівської податкової та митної служби 

Великої Британії і означає «мобільні оператори роздрібної торгівлі», тобто круїзні судна.   



16. Ємен 

17. Ринки дистрибуції (тобто будь-який ринок, на якому виробнича компанія групи 

«ВАТ» здійснює свою діяльність через стороннього дистриб’ютора, який організовує 

розмитнення продукції під час імпорту) 

Марки з високим ризиком: 

1. 555 

2. Cutters Choice 

3. Golden Virginia (GTR)  

4. Benson & Hedges (GTR)  

5. Kent 

6. Pall Mall 

7. Viceroy 

8. Rothmans Demi 
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ДОДАТОК В: ПРОЦЕДУРА ОЦІНКИ «ЗНАЙ СВОГО КЛІЄНТА» 

Місцеві виробничі компанії групи «ВАТ» і їхні торгові підрозділи несуть одноосібну 

відповідальність за виконання процедури оцінки «Знай свого клієнта» (контроль за 

виконанням процедури здійснює Керівництво місцевої компанії, у разі виникнення такої 

необхідності).  Місцеві торгові підрозділи повинні забезпечити залучення відповідного 

персоналу для ефективного проведення процедури оцінки «Знай свого клієнта» для 

кожного Клієнта/Прямого клієнта.  Для цілей цієї Процедури було передбачено, що:  

• торговий персонал місцевої компанії нестиме відповідальність за проведення 

комплексної перевірки Клієнта або Прямого клієнта і надання рекомендацій щодо 

встановлення або продовження з ним ділових відносин;  

• Генеральний директор або Керівництво місцевої виробничої компанії прийматиме 

остаточне рішення щодо погодження клієнта; 

• торговий персонал місцевої компанії вестиме облік погоджених Клієнтів/Прямих 

клієнтів і зберігатиме необхідну документацію по кожному Клієнту/Прямому клієнту; і 

• відповідальність за здійснення контролю за виконанням процедури оцінки «Знай 

свого клієнта» покладається на Керівництво місцевої компанії. 

Процедура, яку описано у цьому Додатку В, застосовується тільки до Клієнтів виробничих 

компаній групи «ВАТ» і не застосовується до Прямих клієнтів, поставки яким здійснюються 

безпосередньо через внутрішню систему дистрибуції виробничої компанії групи «ВАТ».  

Виробничі компанії групи «ВАТ» повинні проводити процедуру оцінки Прямих клієнтів, 

поставки яким здійснюються безпосередньо через внутрішню систему дистрибуції 

виробничої компанії групи «BAT», відповідно до вимог місцевого законодавства.  Якщо 

поставки Прямим клієнтам здійснюються через Учасників ланцюжку постачання, останні 

повинні забезпечити дотримання вимог процедури оцінки «Знай свого клієнта» відповідно 

до вимог місцевого законодавства.  Виробничі компанії групи «BAT» повинні забезпечити, 

щоб відповідні Учасники ланцюжку постачання були обізнані про процедуру оцінки «Знай 

свого клієнта», яку описано у цьому Додатку В. 

a) Огляд процедури оцінки «Знай свого клієнта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Звіт про результати комплексної перевірки 

Збирання відомостей про клієнта

● Торговий підрозділ 
місцевої компанії 
складає Звіт про 
результати 
комплексної 
перевірки щодо 
потенційного нового 
Клієнта

Рекомендація

● Торговий підрозділ 
місцевої компанії 
надає рекомендації 
щодо того, чи варто 
розпочати або 
продовжити 
комерційну 
співпрацю з Клієнтом

Погодження

● Генеральний 
директор або 
Керівництво місцевої 
виробничої компанії 
погоджує Клієнта

Контроль і 
моніторинг

● Торговий підрозділ 
місцевої компанії веде 
перелік погоджених 
Клієнтів

● Торговий підрозділ 
місцевої компанії 
зберігає та оновлює 
Анкету Клієнта, 
підтверджуючі 
документи і перелік 
погоджених Клієнтів
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Звіт про результати комплексної перевірки складатиметься з: 

• заповненої Контрольної картки комплексної перевірки 

• заповненої Картки оцінки Клієнта; 

• заповненої Анкети клієнта; та 

• підтверджуючої документації,яку вказано в Анкеті клієнта. 

Звіт про результати комплексної перевірки підлягає регулярному оновленню відповідно до 

процедури контролю і моніторингу, яку описано нижче. 

c) Контрольна картка комплексної перевірки 

З формою Контрольної картки комплексної перевірки і Формою аналізу Клієнта, яка 

підлягає заповненню і підписанню кожним Клієнтом, можна ознайомитися у Додатку C. 

d) Картка оцінки 

Картка оцінки, яку наведено нижче, повинна використовуватися паралельно з іншими 

заходами, зазначеними у Додатку B, з метою встановлення належності Клієнта до категорії 

клієнтів з високим ризиком (Клієнт з високим ризиком) для цілей цієї Процедури. 

У картці оцінки зазначаються відповіді на запитання, які містяться в Анкеті клієнта, що 

вказують на можливу наявність у Клієнта ризику незаконної торгівлі (Покажчики ризиків). 

Перелік, наведений нижче, містить кілька прикладів Покажчиків ризиків, але він не є 

вичерпним: ринки збуту ніколи не повинні залишати поза увагою будь-які аспекти, які 

здаються незвичайними, і вживати заходів для вирішення цієї проблеми перед 

визначенням ризику Клієнта або погодження співпраці з Клієнтом.  У разі виникнення 

сумнівів ринки збуту повинні звернутися до потенційного Клієнта з вимогою надати 

додаткову інформацію. 

Певні Покажчики ризиків можна «прибрати».  Спосіб прибирання Покажчика ризику 

відрізнятиметься залежно від типу виявленого Покажчика ризику і обставин.  Ринки збуту 

повинні на свій власний розсуд приймати рішення і доходити висновку щодо можливості 

надання клієнтом обґрунтованого пояснення або вжиття заходів, які б дозволити усунути 

Покажчик ризику, який вказує на те, що Клієнт може становити ризик незаконної торгівлі. 

Проте мета процедури полягає не в тому, щоб прибрати Покажчики ризиків, а в тому, щоб 

забезпечити проведення належної оцінки ризиків ринком збуту і гарантувати належний 

захист виробничій компанії «ВАТ». 

В кінці процедури ринок збуту складає всі Покажчики ризиків, що залишаються.  

Встановлення факту належності клієнта до категорії Клієнтів з високим ризиком 

визначатиметься за допомогою наведеної нижче таблиці.  Певним потенційним Клієнтам 

просто заборонено поставляти листовий тютюн та/або тютюнову продукцію. 

Статус Тест 

Звичайний ризик • 0-1 – Покажчики ризику, які не можна прибрати. 

Клієнт з високим ризиком • 2-3 – Покажчики ризику, які не можна прибрати. 

Виробничій компанії групи 
«ВАТ» заборонено 
поставляти листовий тютюн 
та/або тютюнову продукцію 
клієнту. 

• 4 або більше – Покажчики ризику, які не можна 
прибрати. 

• Якщо потенційного Клієнта виявлено у переліку осіб, 
торгівля з якими заборонена ООН, урядом США, ЄС 
або урядом Великої Британії (санкційному переліку), 
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або якщо він належить особі, включеній до будь-якого 
такого переліку, або контролюється нею, поставка 
листового тютюну та/або тютюнової продукції такому 
потенційному Клієнту є забороненою, і про це 
необхідно повідомити Юрисконсульта Групи з питань 
дотримання санкцій. 

• Якщо стосовно потенційного Клієнта проводиться 
кримінальне розслідування або якщо його раніше було 
засуджено за вчинення тяжкого кримінального 
правопорушення (наприклад, за хабарництво, 
шахрайство, крадіжку або ухилення від сплати 
податків). 

• Якщо у Клієнта відсутні будь-які дійсні дозвільні 
документи, необхідні для здійснення господарської 
діяльності і продажу йому листового тютюну та/або 
тютюнової продукції. 

Ринки та/або марки з високим ризиком 

Здійснення потенційним Клієнтом діяльності на ринку, або його намір продавати тютюнову 

продукцію під марками, які віднесено до переліків ринків і марок з високим ризиком, які 

наведено у Додатку А, становитиме Покажчик ризику (який неможливо прибрати). Продаж 

продукції під маркою, що має високий рівень ризику, на ринку з високим ризиком, 

становитиме тільки один Покажчик ризику для цілей картки оцінки Клієнта.  Аналогічно, 

продаж продукції під двома марками, що мають високий рівень ризику, становитиме тільки 

один Покажчик ризику. 

Ненадання будь-якої запитуваної інформації 

Ненадання будь-якої запитуваної інформації у відповідь на будь-яке запитання, що 

міститься в Анкеті клієнта, яку наведено нижче, становитиме Покажчик ризику (один 

Покажчик ризику за кожне запитання, на яке не було надано відповідь), крім випадків, коли 

у потенційного Клієнта є поважні причини не надавати таку інформацію. 

e) Анкета клієнта 

В Анкеті клієнта зазначається інформація і підтверджуючі документи, які необхідно 

отримати по кожному потенційному, новому Клієнту.  З формою Анкети клієнта, а також 

Формою надання згоди Клієнта, яка заповнюється кожною фізичною особою, вказаною в 

Анкеті клієнта, можна ознайомитися у Додатку C. 
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Анкета клієнта 

Інформація Підтверджуючі документи Покажчики ризиків 

1. Найменування Клієнта 
  

2. Адреса: 

a) Фактична адреса Клієнта 

b) Всі інші відомі адреси (наприклад, місце 
проживання, якщо Клієнт є фізичною 
особою, або юридична адреса, якщо Клієнт 
є юридичною особою). 

  

3. Якщо Клієнт є фізичною особою: 

a) Прізвище, ім'я і по-батькові 

b) Інше відоме ім’я (імена) 

c) Громадянство 

d) Дата народження 

e) Країна проживання 

f) Номер паспорту (або іншого посвідчення 
особи) 

• Копії документів, що посвідчують особу, 
наприклад, паспорту або іншого 
документу  

 

• Клієнт не надає відповідних документів, 
що посвідчують особу  

 

4. Якщо Клієнт є юридичною особою: 

a) Організаційно-правова форма (наприклад, 
закрите акціонерне товариство, повне 
товариство) 

b) Зареєстроване найменування 
(зареєстровані найменування) 

c) Будь-яке зареєстроване найменування 
(зареєстровані найменування), що було 
зареєстровано протягом попередніх 12 
місяців 

• Копії відповідних документів, наприклад, 
реєстраційних документів компанії 

• Клієнт не надає відповідних документів 

• Чи було Клієнта зареєстровано менше ніж 
6 місяців тому? 

• Клієнт змінював своє зареєстроване або 
торгове найменування протягом останніх 
12 місяців 
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Інформація Підтверджуючі документи Покажчики ризиків 

d) Будь-яке торгове найменування (торгові 
найменування) (якщо відрізняється від 
зареєстрованого найменування); 

e) Будь-яке торгове найменування (торгові 
найменування), що було зареєстровано 
протягом попередніх 12 місяців 

f) Дата реєстрації 

g) Місце реєстрації 

h) Реєстраційний номер юридичної особи, 
ідентифікаційний податковий номер, будь-
який інший ідентифікаційний номер. 

i) Чисельність працівників  

5. Якщо Клієнт є юридичною особою: 

(i) прізвище, ім'я і по-батькові, (ii) інше відоме ім'я 
(імена), (iii) громадянство, (iv) дата народження, 
(v) країна проживання і номер паспорту (або 
іншого посвідчення особи): 

a) Основної контактної особи Клієнта 

b) Якщо це інша особа – директорів компанії 

c) Якщо це інша особа – фізичної особи 
(фізичних осіб), які є кінцевими 
контролерами / власниками компанії (тобто 
власниками часток участі, розмір яких 
становить 20% або більше від капіталу 
компанії).  

• Копії документів, що посвідчують особу, 
наприклад, паспорту або іншого 
документу 

• Клієнт не надає відповідної запитуваної 
інформації і підтверджуючих документів 

6. Для потенційних Клієнтів як фізичних, так і 
юридичних осіб: 

Інформація про доходи і майновий стан, яка 
вказує на джерело походження коштів фізичної 

• Інформація про попередню заробітну 
плату або місце роботи 

• Річні звіти або фінансова звітність за 
попередні періоди 

• Клієнт не може пояснити походження 
своїх коштів або не може надати 
підтверджуючу документацію 
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Інформація Підтверджуючі документи Покажчики ризиків 

або юридичної особи, а також підстави, на яких їх 
було отримано 

7. Чи має Клієнт всі дійсні дозвільні документи, 
необхідні для здійснення господарської 
діяльності і продажу листового тютюну та/або 
тютюнової продукції? 

 Так ☐ 

 Ні ☐ 

Якщо ні, Клієнт повинен надати пояснення 

Копії всіх необхідних дозвільних документів 
(наприклад, ліцензії на здійснення 
господарської діяльності, свідоцтво про 
взяття на облік платника податків, свідоцтво 
платника ПДВ/податку з обігу, свідоцтво 
платника акцизного податку, дозвіл на 
торгівлю тютюновими виробами, тощо). 

• У Клієнта відсутні будь-які дійсні дозвільні 
документи, необхідні для здійснення 
господарської діяльності і продажу 
листового тютюну та/або тютюнової 
продукції 
Примітка: забороняється постачати 
листовий тютюн та/або тютюнову 
продукцію Клієнту, у якого відсутня 
необхідна дозвільна документація  

8. Відомості про структуру власності Клієнта 

a) Повне найменування власника 

b) Адреса власника 

Копії документів, що посвідчують особу 
власника Клієнта, наприклад: 

• Для фізичних осіб: паспорт або ID-картка 
державного зразка  

• Для юридичних осіб: реєстраційні 
документи юридичної особи 

• Незрозуміло, хто насправді є власником 
або контролером Клієнта (наприклад, крім 
фіктивної компанії або холдингової 
організації не вдається відшукати інших 
відомостей, обмежений обсяг інформації 
про акціонерів).  

9. Фінансова інформація 

a) Платоспроможність 

Було проведено перевірку платоспроможності 
Клієнта, за результатами якої Клієнт отримав 
прийнятну оцінку 

 Так ☐ 

 Ні ☐ 

b) Інформація про банківський рахунок, який 
буде використовуватися для здійснення 
платежів: 

Код відділення банку 

Код фінансової установи 

Копія оцінки платоспроможності Клієнта • Результати оцінки платоспроможності 
Клієнта є незадовільними 

• Здійснення платежів з банківського 
рахунку у країні, іншій ніж країна 
місцезнаходження Клієнта або країна, де 
планується продати листовий тютюн 
та/або тютюнову продукцію, без надання 
відповідного пояснення 

• Здійснення платежів іншою фізичною або 
юридичною особою на користь Клієнта 
без надання відповідного пояснення 

• Здійснення платежів з кількох банківських 
рахунків 

• Використання іншого методу оплати, ніж 
банківські перекази, без надання 
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Інформація Підтверджуючі документи Покажчики ризиків 

Номер рахунку 

Найменування фінансової установи 

Адреса відділення 

Ім’я власника рахунку: 

Адреса власника рахунку: 

Якщо власником банківського рахунку є інша 
фізична або юридична особа, Клієнт 
зобов’язаний  надати пояснення 

Якщо буде використовуватися інший метод 
оплати, ніж банківські перекази, Клієнт 
зобов’язаний надати пояснення 

відповідного пояснення 

10. Перелік: 

a) Директорів і посадових осіб (прізвища і 
адреси)  

b) Всі афілійовані компанії Клієнта 

Копії реєстраційних документів компанії та 
інших офіційних документів компанії 
(наприклад, копія реєстру акціонерів компанії) 

 

11. Задовільні результати перевірок репутації 

Було проведено скринінгову перевірку з 
використанням баз даних (наприклад, World-Ckeck 
One), за результатами якої Клієнт отримав 
прийнятну оцінку 

За результатами скринінгової перевірки з 
використанням баз даних не було виявлено будь-
яких компрометуючих матеріалів щодо 
причетності злочинної діяльності або неетичної 
поведінки (i) Клієнта, (ii) будь-якого з його 
директорів  або (iii) будь-якої фізичної 
особи/фізичних осіб, які є кінцевими 
контролерами/власниками організації Клієнта 

Роздруківка результатів скринінгової 
перевірки з використанням баз даних  

• Клієнт не пройшов скринінгову перевірку з 
використанням баз даних 
Примітка: Клієнту автоматично 
присвоюється високий ризик, якщо (i) 
Клієнт, (ii) будь-який з його кінцевих 
бенефіціарних власників або (iii) будь-
який з його директорів знаходиться у 
санкційному переліку або переліку 
регуляторних або правоохоронних органів 

• Звинувачення у вчиненні або засудження 
за вчинення тяжких кримінальних 
правопорушень (тобто правопорушень, 
інших ніж порушення правил дорожнього 
руху або аналогічних порушень) 
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Інформація Підтверджуючі документи Покажчики ризиків 

 Так ☐ 

 Ні ☐  

12. Звинувачення у вчиненні або засудження за 
вчинення кримінального правопорушення 

Чи було Клієнта та/або будь-якого з його 
директорів або посадових осіб звинувачено у 
вчиненні або засуджено за вчинення 
кримінального правопорушення? 

 Так ☐ 

 Ні ☐ 

Якщо так, надайте відомості про будь-які такі 
звинувачення або засудження 

13. План продажів Клієнта 

a) Прогнозований обсяг продажів марочної 
продукції «ВАТ» (12 місяців) 

b) Запланований географічний ринок (ринки) 
дистрибуції/роздрібного продажу марочної 
продукції «ВАТ» 

c) Перелік подальших покупців марочної 
продукції «ВАТ» 

Якщо Клієнт не надає зазначеної вище 
інформації, необхідно надати пояснення 

План продажів Клієнта • Ненадання задовільного плану продажів 
Клієнта без відповідного пояснення 

• Клієнт здійснює продажі на ринку з 
високим ризиком та/або продає продукцію 
під марками з високим ризиком, як 
зазначено у Додатку A 
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f) Перелік погоджених клієнтів 

Інформація і документи щодо всіх погоджених Клієнтів/Прямих клієнтів підлягають 

зберіганню після проведення процедури оцінки «Знай свого клієнта».  Необхідно вести 

перелік погоджених Клієнтів/Прямих клієнтів, що містить, наприклад, такі відомості: 

g) Контроль і моніторинг 

Коли 

Інформація про Клієнтів і Прямих клієнтів, яку було зібрано в рамках процедури оцінки 

«Знай свого клієнта», підлягає оновленню відповідно до вимог місцевого законодавства: 

• у випадку пролонгації контракту; 

• у випадку настання істотної зміни у структурі контролю/власності Клієнта; 

• у випадку настання істотної зміни у способі виведення продукції на ринок;  

• у випадку настання обставин, що призводять до виникнення проблем, пов’язаних з 

ринком або Клієнтом; та/або 

• принаймні раз на два роки для Клієнтів з високим ризиком і принаймні раз на три 

роки для всіх інших Клієнтів. 

Найменування 
погодженого 
Клієнта/Прямих 
клієнтів 

Документи Результати останньої 
комплексної 
перевірки 

Клієнт: 1. заповнена Контрольна картка 
комплексної перевірки [дата] 

2. заповнена Картка оцінки Клієнта 
[дата] 

3. заповнена Анкета клієнта [дата] 

4. Отримані Підтверджуючі документи 

a) відомості про реєстрацію 
юридичної особи; 

b) копії дозвільної документації 
c) копії документів про взяття на 

облік платника податків 
(наприклад, свідоцтво платника 
податку з обігу/ПДВ, акцизного 
податку); та 

d) [інші документи]. 

Дата: 

Прямий клієнт: 1. [Перелік документів, які було 
складено/отримано в рамках 
процедури оцінки «Знай свого 
клієнта» щодо Прямих клієнтів 
відповідно до вимог місцевого 
законодавства]. 

Дата: 
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Яким чином? 

Виробничі компанії групи «ВАТ» повинні направляти Клієнту письмовий запит з вимогою 

підтвердити у письмовій формі будь-які істотні зміни у даних про Клієнта, які було зібрано в 

рамках процедури оцінки «Знай свого клієнта».  У випадку настання обставин, що 

призводять до виникнення проблем, пов’язаних з ринком або Клієнтом, може бути доцільно 

вжити додаткових заходів в рамках процедури оцінки «Знай свого клієнта», наприклад, 

повторно провести процедуру оцінки «Знай свого клієнта». 

h)  Стандартне положення для договорів з Клієнтами 

Виробничим компаніям групи «ВАТ» слід включити до договорів, які вони укладають, 

зокрема, з Клієнтами з високим ризиком і новими клієнтами положення, яке надає їм право 

призупиняти або припиняти співпрацю  за наявності обґрунтованих підстав вважати, що 

Клієнти (або інші особи, що задіяні у ланцюжку постачання, такі як подальші клієнти), 

свідомо або через необачність беруть участь у незаконній торгівлі, легалізації доходів, 

отриманих незаконним шляхом, фінансуванні тероризму та/або ухиленні або сприянні 

ухиленню від сплати податків. 

Коли це практично можливо, існуючі договори з всіма Клієнтами повинні переглядатися і до 

них необхідно вносити зміни з метою включення таких положень кожного разу, коли 

оновлюється інформація, зібрана в рамках процедури оцінки «Знай свого клієнта». 

Приклад відповідного договірного положення наведено нижче.  Керівництво місцевої 

компанії зобов’язане адаптувати текст положення, якщо це необхідно для забезпечення 

законності, ефективності і можливості виконання в примусовому порядку положень 

договору відповідно до чинного місцевого законодавства. 

Дотримання 

Клієнт запевняє і гарантує, що він, а також його працівники, представники, підрядники, 

агенти і Подальші клієнти: 

1) отримали, прочитали і дотримуватимуться Стандартів ділової поведінки, 

Резюме Процедури та [інших відповідних політик]; 

2) Клієнт є обізнаний з положеннями Чинного законодавства з протидії легалізації 

доходів, отриманих незаконним шляхом, фінансуванню тероризму і ухиленню від 

сплати податків, а також розуміє його зміст, і запровадив надійні і розумні 

внутрішні процедури з метою забезпечення дотримання його працівниками, 

представниками, підрядниками, агентами і Подальшими клієнтами чинного 

Законодавства (включаючи, зокрема, відповідні політики, процедури погодження, 

навчання і моніторинг); 

3) наскільки відомо Клієнту та згідно з інформацією, якою він володіє, його активи 

або кошти не є або не становлять дохід або вигоду, отриману від злочинної 

діяльності;  

4) Клієнт не бере участі у будь-яких угодах, які становлять або можуть становити 

угоди, що сприяють вчиненню правопорушень щодо легалізації доходів, 

отриманих незаконним шляхом, або фінансування тероризму; 

5) Клієнт не вчиняв і не вчинятиме правопорушень щодо легалізації доходів, 

отриманих незаконним шляхом, фінансування тероризму, ухилення або сприяння 

ухиленню від сплати податків; та 

6) Клієнт оперативно у письмовій формі повідомлятиме Компанію, якщо: 
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a) йому стане відомо про будь-яке правопорушення щодо легалізації доходів, 

отриманих незаконним шляхом, фінансування тероризму, ухилення або 

сприяння ухиленню від сплати податків організацією Клієнта, його 

працівниками, представниками, підрядниками, агентами або Подальшими 

клієнтами; або 

b) проти нього або його працівників, представників, підрядників, агентів або 

Подальших клієнтів буде або може бути порушено або проводиться будь-яке 

розслідування, слідство або виконавче провадження з боку будь-яких органів 

державної влади, адміністративних або регуляторних органів за фактом 

будь-якого правопорушення щодо легалізації доходів, отриманих незаконним 

шляхом, фінансування тероризму, ухилення або сприяння ухиленню від 

сплати податків. 

Відшкодування 

Клієнт погоджується надати Компанії відшкодування щодо будь-яких збитків, 

відповідальності, втрат, витрат (включаючи, зокрема, витрати на послуги юридичних 

консультантів) або видатків, що виникають в результаті будь-якого правопорушення 

щодо легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом, фінансування тероризму, 

ухилення або сприяння ухиленню від сплати податків з боку Клієнта або його працівників, 

представників, підрядників, агентів або Подальших клієнтів. 

Підтвердження 

Клієнт підтверджує і погоджується з тим, що Компанія використовує різноманітні 

процеси, протоколи або процедури, спрямовані на мінімізацію ризику вчинення Компанією 

правопорушень щодо легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом, фінансування 

тероризму, ухилення або сприяння ухиленню від сплати податків.  Якщо Клієнт вчасно 

не надає інформацію, запитувану Компанією, або якщо у Компанії є обґрунтовані підстави 

підозрювати, що Клієнт вчинив або може вчинити правопорушення щодо легалізації 

доходів, отриманих незаконним шляхом, фінансування тероризму, ухилення або сприяння 

ухиленню від сплати податків, Компанія залишає за собою право призупинити поставку 

будь-якого товару, надання будь-яких послуг або здійснення будь-яких платежів Клієнту 

від імені Компанії або будь-якої з її афілійованих осіб.  Компанія не несе відповідальності за 

будь-яку затримку, що виникає в результаті вжиття Компанією таких розумних заходів 

з метою дотримання вимог чинного законодавства з протидії легалізації доходів, 

отриманих незаконним шляхом, і фінансуванню тероризму. 

Припинення взаємовідносин з Клієнтом 

1) Клієнт зобов’язаний негайно, після отримання будь-якого повідомлення від 

Компанії, припинити свої ділові відносини з Подальшим клієнтом, а також 

припинити постачати йому листовий тютюн та/або тютюнову продукцію, 

якщо:  

a) Компанія має Документальні або інші переконливі докази того, що Подальший 

клієнт бере участь у незаконній торгівлі або вчинив правопорушення щодо 

легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом, фінансування тероризму 

або ухилення або сприяння ухиленню від сплати податків; або 

b) Компанія отримала письмове повідомлення від регуляторного органу про те, 

що Клієнт повинен припинити ділові відносини з Подальшим клієнтом і 

припинити постачати йому листовий тютюн та/або тютюнову продукцію.  

Для уникнення неоднозначного тлумачення слід зазначити, що таке письмове 

повідомлення від регуляторного органу становить для Клієнта незаперечний 

доказ участі Подальшого клієнта у незаконній торгівлі. 
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2) Компанія має право негайно припинити цей Договір у будь-який час, надавши 

письмове повідомлення на адресу Клієнта: 

a) на вимогу регуляторного органу, що ґрунтується на переконливих доказах, 

які підтверджують висновок, що Клієнт свідомо або через необачність бере 

участь у незаконному виробництві, продажі, дистрибуції або зберіганні 

контрабандного листового тютюну та/або тютюнової продукції, та/або 

пов’язаній із цим легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом 

(включаючи вчинення правопорушення щодо легалізації доходів, отриманих 

незаконним шляхом, фінансування тероризму, ухилення або сприяння 

ухиленню від сплати податків); 

b) якщо Компанія обґрунтовано вважає, що Клієнт безпідставно не мінімізує 

ризик продажу листового тютюну та/або тютюнової продукції через канали 

незаконної торгівлі, і якщо Клієнт не зміг виправити ситуацію, вказану 

Компанією, у розумний строк, встановлений Компанією у повідомленні, 

наданому Клієнту; 

c) Якщо Компанія має Документальні або інші переконливі докази того, що 

Клієнт свідомо або через необачність бере участь у незаконному 

виробництві, продажі, дистрибуції та/або зберіганні контрабандного 

листового тютюну або тютюнових виробів, які реалізуються Клієнтом або 

його афілійованими особами, та/або пов’язаній з цим легалізації доходів, 

отриманих незаконним шляхом (включаючи вчинення правопорушення щодо 

ухилення або сприяння ухиленню від сплати податків); 

d) Компанія має підозру, що Клієнт вчиняє, вчинив або може вчинити 

правопорушення щодо легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом, або 

фінансування тероризму; 

e) якщо на обґрунтовану вимогу Компанії Клієнт не надає будь-які інформаційні 

документи протягом 20 Робочих днів від дати такої вимоги Компанії, або 

протягом такого іншого часу, який сторони можуть погодити у письмовій 

формі; або 

f) якщо Клієнт не виконує вимогу щодо припинення своїх торгових відносин з 

Подальшим клієнтом у порядку, зазначеному в пункті [1] вище. 

Терміни 

«Компанія» означає виробничу компанію групи «ВАТ», з якою укладено договір. 

«Документальні або інші переконливі докази» означає (i) засудження у кримінальному 

порядку будь-яким судом або колегіальним судовим органом, що є компетентним 

розглядати справи про будь-яке порушення, яке стосується виробництва, продажу, 

дистрибуції та/або зберігання контрафактної продукції або контрабандних 

сигарет/тютюну, або будь-якої іншої супутньої незаконної діяльності; або (ii) рішення, 

ухвалене будь-яким судом або колегіальним судовим органом, що є компетентним 

розглядати будь-які цивільні справи про участь у виробництві, продажі, дистрибуції 

та/або зберіганні контрафактної продукції або контрабандних сигарет/тютюнових 

виробів, або будь-якій іншій супутній незаконній діяльності. 

«Незаконна торгівля» означає незаконний продаж, дистрибуцію та/або зберігання 

контрабандного листового тютюну або тютюнової продукції, включаючи поставки 

такого листового тютюну та/або тютюнової продукції без їхнього декларування або 

сплати акцизних та/або інших податків, та/або пов’язану із цим легалізацію доходів, 

отриманих незаконним шляхом. 

«Законодавство з протидії легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом, або 

фінансуванню тероризму» означає Закон Великої Британії «Про протидію легалізації 

доходів, отриманих незаконним шляхом» від 2002 року або Закон Великої Британії «Про 
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тероризм» від 2000 року, або будь-які інші аналогічні місцеві або національні закони, 

нормативно-правові акти, правила або керівні принципи щодо протидії легалізації 

доходів, отриманих незаконним шляхом, або фінансуванню тероризму. 

«Легалізація доходів, отриманих незаконним шляхом, або фінансування 

тероризму» означає правопорушення, передбачене чинним законодавством з протидії 

легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом, або фінансуванню тероризму, 

включаючи, зокрема, будь-яке правопорушення, що полягає у (i) приховуванні, укритті, 

присвоєнні або передачі майна в результаті злочинної діяльності або фінансування 

тероризму, (ii) причетність до угод, які сприяють використанню, придбанню або 

контролю іншою особою майна в результаті злочинної діяльності або фінансування 

тероризму, (iii) набуття, використання або володіння майном в результаті злочинної 

діяльності або фінансування тероризму, або (iv) звернення до інших осіб з проханням 

надати кошти або майно, або отримання коштів або майна, або іншого майна від іншої 

особи з метою використання або потенційного використання такого майна для 

терористичних цілей. 

«Подальший клієнт» означає подальшого клієнта Клієнта. 

«Ухилення від сплати податків» означає правопорушення, яке полягає у: (i) 

шахрайстві з відрахуваннями до державного бюджету, (ii) свідомій участі в ухиленні від 

сплати податків або вжитті заходів з метою ухилення від сплати податків. Для 

уникнення неоднозначного тлумачення слід зазначити, що поняття «податок» включає 

будь-який акцизний або інший податок або збір, що стягується у будь-якій юрисдикції. 

«Сприяння ухиленню від сплати податків» означає правопорушення, яке полягає у: (i) 

сприянні ухиленню від сплати податків шляхом свідомої участі в ухиленні від сплати 

податків іншою особою або вжитті заходів з метою сприяння ухиленню від сплати 

податків іншою особою, або (іі) наданні допомоги, схилянні, консультуванні або 

забезпеченні правопорушення, що полягає в ухиленні від сплати податків. 

«Податкове законодавство» означає все чинне податкове законодавство, включаючи, 

зокрема, Закон Великої Британії «Про кримінальні фінанси», включаючи його нові редакції 

або законодавчі акти, що можуть бути прийняті замість нього у той чи інший момент 

часу, а також будь-які підзаконні акти, ухвалені на виконання зазначеного закону. 
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ДОДАТОК С: ФОРМИ ОЦІНКИ «ЗНАЙ СВОГО КЛІЄНТА» 

a) Форма Анкети клієнта 

 

 

 

 

 

 

1. Інформація про клієнта 
A. Повне офіційне або зареєстроване найменування Клієнта:      B. Найменування, під яким Клієнт здійснює 

діяльність (торгове найменування):  

 

 
С. Попереднє офіційне або зареєстроване найменування Клієнта:   D. Попереднє фірмове/торгове найменування 

(фірмові/торгові найменування) 
(за попередні 12 місяців)        (за попередні 12 місяців)  
 

 

 

E. Будь ласка, надайте пояснення щодо зміни зареєстрованого найменування (зареєстрованих найменувань):  
(У відповідних випадках) 

 
 

Заповнюється тільки виробничою компанією групи «ВАТ»: будь ласка, поставте відмітку в цьому полі (і полях, наведених нижче), якщо надана 

інформація є повною   

F. Місцезнаходження   Місто  Провінція / Штат / Округ   Поштовий індекс 

 
 

G. Попереднє місцезнаходження (попередні місцезнаходження)   Місто  Провінція / 

Штат / Округ   Поштовий індекс 

(за попередні 12 місяців)         

 

 

 

H. Тип юридичної особи (організаційно-правова форма):   

          

□ Форма власності                         Дата заснування або реєстрації:  _____________________ 

□ Товариство                          Дата заснування або реєстрації:  _____________________ 

□ Компанія          Реєстраційний номер компанії, за наявності: _____________________ 

□ Інше _______________  

 
Юридичні особи повинні надати копії документів, які підтверджують належну реєстрацію юридичної особи в органах 

влади, і отримання нею дозволів на здійснення діяльності від зазначених органів 

I. Кількість працівників:  

 

 

J. Чи є у вас всі дозвільні документи, необхідні для здійснення господарської діяльності у країні, в якій ви продаєте або будете продавати 

тютюнову продукцію (ліцензія на здійснення господарської діяльності, свідоцтво про взяття на облік платника податків, дозвіл на торгівлю 

тютюновими виробами, тощо)? 

 

□ Так □ Ні (будь ласка, надайте пояснення на окремому аркуші)  

 

Будь ласка, додайте перелік дозвільних документів з копію кожного документа, включеного до переліку 

АНКЕТА КЛІЄНТА 
для погодження Клієнта згідно з Процедурою дотримання нормативних вимог 

у ланцюжку постачання (Процедура) 

Будь ласка, використовуйте чорнила синього кольору і пишіть ДРУКОВАНИМИ ВЕЛИКИМИ 

ЛІТЕРАМИ 

 

 

Компанія групи «BAT»

 ___________________ 

Новий клієнт:  

Існуючий клієнт: 

(будь ласка, поставте відмітку в одному з наведених 

нижче полів) 
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2. Інформація про Кінцевого бенефіціарного власника (додайте цю інформацію на окремому аркуші у випадку великої 

кількості Кінцевих бенефіціарних власників)    
Зазначте інформацію про всіх бенефіціарних власників, які є кінцевими контролерами/власниками організації Клієнта 

(тобто про фізичних осіб, які є кінцевими власниками/контролерами компанії або сторони, тобто, які володіють часткою участі у 20% або 

більше). 

Повне ім’я (Прізвище, ім’я і по-батькові із зазначенням 
посади) 

Інші відомі імена (місцевою 
мовою)  
 
 

Дата народження: 

Домашня адреса               Місто  Провінція / Штат / Округ 

 Поштовий індекс  

 

д д м м р р р р 

 

 

       

Стать:   □ Чоловіча     □ Жіноча                Громадянство                                          Країна проживання 
 
                                                                                    
                                                                                 
 

Будь ласка, надайте копію будь-якого дійсного посвідчення особи з фотокарткою пред’явника, 

виданого компетентним органом (тобто, паспорта, посвідчення водія, посвідчення виборця, ID-картки державного зразка, 

посвідки на постійне проживання, тощо) для всіх вказаних фізичних осіб або відомості про реєстрацію компанії (у випадку 

юридичної особи) 
  

 

 
 

3. Банківський рахунок, який використовуватиметься для здійснення платежів (додайте окремий 

аркуш за наявності більше ніж одного рахунка)       
Код відділення банку Код фінансові 

установи 

Номер рахунку 

 

 

                   

Найменування фінансової установи                                                        

 
Адреса філії                                                                           Місто                                  Провінція / Штат / Графство               Поштовий індекс 

 
Номер IBAN/Номер SWIFT 

 

 

Ім’я власника рахунку:                   

 
Адреса власника рахунку                                                    Місто                                    Провінція / Штат / Графство               Поштовий індекс 

  

Чи належить рахунок, через який здійснюватимуться платежі, афілійованій особі Клієнта? □ Ні  □ Так  

 

Якщо так, необхідно точно вказати відносини між Клієнтом та афілійованою особою (після чого також буде необхідно перевірити відомості про 

особу): 
 

 

4. Основна контактна особа:                                

Повне ім’я (Прізвище, ім’я і по-

батькові із зазначенням посади) 

 

 

Інші відомі імена (місцевою мовою) 

 

 

       Посада                          

□ Паспорт  

□ ID-картка державного зразка 

□ Інше (будь ласка, зазначте 

відповідну інформацію): 

 

Домашня адреса               Місто  Провінція / Штат / Округ  Поштовий індекс  

 

 

Дата народження Національність:                                                                                        
  Стать:        □ Чоловіча       □ Жіноча 

 

                           

д д м м р р р р                             Країна проживання: 
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Будь ласка, надайте копію будь-якого дійсного посвідчення особи з фотокарткою пред’явника, виданого компетентним органом 

(тобто, паспорта, посвідчення водія, посвідчення виборця, ID-картки державного зразка, посвідки на постійне проживання, тощо), 

для основної контактної особи  
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5. Директори і посадові особи (додайте цю інформацію на окремому аркуші у випадку великої кількості директорів і посадових осіб)

        

Повне ім’я (Прізвище, ім’я і по-

батькові із зазначенням посади) 

 

 

Інші відомі імена (місцевою мовою) 

 

 

       Посада                          

□ Паспорт  

□ ID-картка державного зразка 

□ Інше (будь ласка, зазначте 

відповідну інформацію): 

 

Домашня адреса               Місто  Провінція / Штат / Округ  Поштовий індекс  

 

 

Дата народження Національність:                                                                                        
  Стать:        □ Чоловіча       □ Жіноча 

 

                           

д д м м р р р р                             Країна проживання: 

        

Будь ласка, надайте копію будь-якого дійсного посвідчення особи з фотокарткою пред’явника, виданого компетентним органом 

(тобто, паспорта, посвідчення водія, посвідчення виборця, ID-картки державного зразка, посвідки на постійне проживання, тощо), 

для всіх вказаних директорів і посадових осіб Компанії. 

                        

 

 

6. Уповноважені представники (додайте цю інформацію на окремому аркуші у випадку великої кількості уповноважених 

представників)       

Повне ім’я (Прізвище, ім’я і по-

батькові із зазначенням посади) 

 

 

Інші відомі імена (місцевою мовою) 

 

 

       Посада                          

□ Паспорт  

□ ID-картка державного зразка 

□ Інше (будь ласка, зазначте 

відповідну інформацію): 

 

Домашня адреса               Місто  Провінція / Штат / Округ  Поштовий індекс  

 

 

Дата народження Національність:                                                                                        
  Стать:        □ Чоловіча       □ Жіноча 

 

                           

д д м м р р р р                             Країна проживання: 

        

Будь ласка, надайте копію будь-якого дійсного посвідчення особи з фотокарткою пред’явника, виданого компетентним органом 

(тобто, паспорта, посвідчення водія, посвідчення виборця, ID-картки державного зразка, посвідки на постійне проживання, тощо), 

для всіх вказаних уповноважених представників.                      

 

 

7. Афілійовані компанії  (додайте цю інформацію на окремому аркуші у випадку великої кількості афілійованих компаній) 
       

Будь ласка, вкажіть перелік будь-яких юридичних осіб, що прямо контролюються, є контрольованими або перебувають під спільним контролем 

з Клієнтом 

Повне найменування           Інші найменування                                                               Країна реєстрації 

 
Повне найменування           Інші найменування                                                    Країна реєстрації 

 
Повне найменування   Інші найменування                                                     Країна реєстрації 
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8. Заяви            

Чи було Клієнта та/або будь-якого з його директорів, керівників або посадових осіб звинувачено у 

вчиненні або засуджено за вчинення кримінального правопорушення? 

□ Ні, фактів звинувачення у вчиненні або засудження за вчинення кримінальних правопорушень немає.        

□ Мали місце такі факти звинувачення у вчиненні або засудження за вчинення кримінальних правопорушень:  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Чи було Приватне підприємство, Товариство, Компанію або організацію з іншою організаційно-

правовою формою (згідно з визначенням, наведеним в пункті 1 вище) звинувачено у вчиненні або 

засуджено за вчинення кримінального правопорушення? 

□ Фактів звинувачення у вчиненні або засудження за вчинення кримінальних правопорушень немає.        

□ Мали місце такі факти звинувачення у вчиненні або засудження за вчинення кримінальних правопорушень:  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

9. План продажів марочної продукції «ВАТ»       
    

Надайте план продажів на 12 місяців (додайте окремий документ), що включає, зокрема, таку інформацію: 

 

▪ Прогнозований обсяг продажів марочної продукції «ВАТ»           
 

▪ Запланований географічний ринок (ринки) дистрибуції/роздрібного продажу марочної продукції «ВАТ» 
 

▪ Перелік подальших покупців тютюнової продукції (якщо продукція буде продаватися операторам оптової торгівлі)  
                                                                                                                                                              

□ Конфіденційна інформація / інформація, що не підлягає розкриттю (будь ласка, надайте пояснення на окремому аркуші)  
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Інформацію, зазначену у цій формі, було надано належним чином уповноваженим представником Клієнта, який несе 

відповідальність за надання точної і всієї важливої інформації. У випадку зміни будь-якої інформації, зазначеної у цій 

формі, Ви зобов’язані якнайшвидше повідомити про це і надати оновлену інформацію відповідній контактній особі 

виробничої компанії групи «ВАТ». 

 

Цю форму було заповнено: 

 

 

д д м м р р р р 

        

Підпис належним чином уповноваженого представника Клієнта 

 

Ім’я і посада належним чином уповноваженого представника Клієнта 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОЮ КОМПАНІЄЮ ГРУПИ «ВАТ» 

□ Клієнт не заповнив та/або не підписав Анкету клієнта 

 
 (Будь ласка, поставте відмітку у вказаному вище полі і заповніть поля дати та зазначте інформацію про підписання нижче тільки в тому випадку, якщо 

Клієнт заповнив і підписав цю форму)  

 

 

 

Цю форму було заповнено: 

 

 

 

д 

 

д м м р р р р 

 

 

 

       

Підпис належним чином уповноваженого представника у виробничій компанії групи «ВАТ» 

 

 

Ім’я і посада належним чином уповноваженого представника у виробничій компанії групи «ВАТ» 

 

 

  

 

Будь ласка, направте оригінал цієї заповненої форми Вашій {ім'я контактної особи у 

виробничій компанії групи «ВАТ»} 

 

У випадку виникнення запитань щодо цієї форми, будь ласка, 

телефонуйте Вашій {ім'я контактної особи у виробничій компанії групи «ВАТ»} 
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b) Форма Контрольної картки комплексної перевірки 

 

 

 

 

 

 

Ім’я Клієнта:  ____________________________________ 

Всі розділи заповнюються виключно Особою, що проводить опитування 

1. Опитування і відвідування Клієнта за місцезнаходженням його організації 
Дата зустрічі 

 

 

Місце зустрічі 

 

Особа (особи), з якими було проведено зустріч (Клієнт): 

Ім'я 

 

 

 

Посада 

 

 

Ім'я 

 

 

 

Посада 

 

 

Дата відвідування за місцезнаходженням 
 д д м м р р р р 

         

Місцезнаходження 

 

 

 

 

Місто Провінція / Штат / Округ Поштовий індекс 

 

Особи, що проводять опитування: 

Ім'я 

 

 

Посада 

 

 

Ім'я 

 

 

Посада 

 

 
Заповнюється тільки виробничою компанією групи «ВАТ»: будь ласка, 

поставте відмітку в цьому полі  

(і полях, наведених нижче), якщо надана інформація є повною 

 

 

2. Оцінка зобов’язання Клієнта дотримуватися Процедури 
Рекомендації щодо забезпечення відповідності у ланцюжку постачання було надано Клієнту. 

 

Такі рекомендації включають в себе, зокрема: 

• Стандарти ділової поведінки 

• Додаток H до Процедури 

• Вимоги щодо проведення Комплексної перевірки клієнта 

• Політика щодо протидії незаконній торгівлі листовим тютюном та/або продукцією виробничих компаній групи «ВАТ», і тютюновими 
виробами взагалі 

 

Клієнт підтвердив свою спроможність і зобов'язання дотримуватися цілей і процедур, викладених у Процедурі   
 

□ Так   □ Ні 
 

  

КОНТРОЛЬНА КАРТКА КОМПЛЕКСНОЇ ПЕРЕВІРКИ 
для погодження Клієнта згідно з Процедурою дотримання нормативних вимог 

у ланцюжку постачання (Процедура) 

Будь ласка, використовуйте чорнила синього кольору і пишіть ДРУКОВАНИМИ ВЕЛИКИМИ 

ЛІТЕРАМИ 

 

 

Компанія групи «BAT»

 ____________________ 

Новий клієнт:  

Існуючий клієнт: 

(будь ласка, поставте відмітку в одному з 

наведених нижче полів) 
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3. Інформація і заходи комплексної перевірки 

КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК КОМЕНТАРІ / ВИКЛЮЧЕННЯ 

КОНТРОЛЬНА КАРТКА КОМПЛЕКСНОЇ ПЕРЕВІРКИ (цей документ) 

A. Зустріч з Клієнтом □ Так □ Ні 

 

 

 

 

B. Відвідування Клієнта за місцезнаходженням його 
організації □ Так □ Ні 

 

 

 

 

 

C. Надання Клієнту Політик з протидії незаконній 

торгівлі (включаючи Стандарти ділової поведінки і 
Додаток Н до Процедури) 

 

□ Так □ Ні  

 

D. Заповніть Картку оцінки Клієнта;   
 

□ Так 

  □ Ні 
 

АНКЕТА КЛІЄНТА  

E. Документ (документи) про реєстрацію юридичної особи □ Так □ Ні 

 

 

 

 

F. Копії податкових та інших дозвільних документів □ Так □ Ні 

 

 

 

 

G. Копії документів, що посвідчують особу бенефіціарних 
власників □ Так □ Ні 

 

 

 

 

H. Інформація про банківський рахунок / реквізити 
банківського рахунку □ Так □ Ні 

 

 

 

 

I. Копії дійсних документів, що посвідчують особу (щодо 
Директорів, посадових осіб Компанії або Уповноважених 
представників) 

□ Так □ Ні 

 

 

 

 

J. Перелік афілійованих компаній □ Так □ Ні 

 

 

 

 

K. □ Декларації про звинувачення/засудження за вчинення 
кримінальних правопорушень □ Так □ Ні 

 

 

 

 

 

L. План продажів □ Так □ Ні 

 

 

 

 

 

M. Клієнта повідомлено про вимогу надати точну і всю 
відповідну інформацію, а також його обов’язок 
якнайшвидше повідомляти про зміни в інформації про 
Клієнта відповідній контактній особі виробничої компанії 
групи «ВАТ». 

 

□ Так □ Ні  
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ФОРМА (ФОРМИ) НАДАННЯ ЗГОДИ КЛІЄНТА 

N. Форма (форми) надання згоди Клієнта, заповнена і 
підписана для всіх вказаних фізичних осіб  □ Так □ Ні 

 

 

 

ІНШІ ЗАХОДИ  

□ було проведено перевірку платоспроможності Клієнта, за результатами якої Клієнт отримав прийнятну оцінку 

□ Було проведено перевірку джерела доходів і майна Клієнта, за результатами якої не було виявлено жодної підозрілої інформації  

□ було проведено скринінгову перевірку з використанням баз даних / перевірку репутації Клієнта, за результатами якої не було 

виявлено жодних негативних фактів 

 

 

 

4. Рекомендації і коментарі Особи, що проводить опитування 

Клієнта рекомендовано до погодження                                  □ Так   □ Ні 

 

КОМЕНТАРІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпис Особи, що проводить опитування 
Підпис і дата: 

д д м м р р р р 

        

Прізвище, ім’я і по-батькові (розбірливо)  

 

Посада (розбірливо) 
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c) Зразок Форми надання згоди Клієнта 

 

 

 

 

Інформація про компанію 

Найменування Клієнта 

 

Заповнюється тільки виробничою компанією групи «ВАТ»: будь ласка, поставте відмітку в цьому полі (і полях, 

наведених нижче), якщо надана інформація є повною 

 

 

Договір    
Клієнт і Компанія погоджуються, що обидві сторони діятимуть у якості незалежних контролерів даних стосовно будь-якої 

обробки персональних даних, вказаних у цій Формі надання згоди Клієнта. Ніщо у цій Формі надання згоди Клієнта не 

передбачає створення відносин, в рамках яких Компанія або Клієнт діють у якості операторів даних від імені іншої сторони. 

Клієнт погоджується дозволити вищезазначеному члену групи «ВАТ» (надалі – «Компанія») та іншим членам групи «ВАТ» 

здійснювати опрацювання «ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ», що становлять персональні дані, контролером яких є Клієнт, 

включаючи дані про ключовий персонал, клієнтів і потенційних клієнтів Клієнта, а також його кінцевого бенефіціарного 

власника (кінцевих бенефіціарних власників (надалі – «Персонал Клієнта»), які є необхідними для Компанії з метою 

досягнення Цілей (як визначено нижче). 

Клієнт заявляє, гарантує, запевняє і зобов’язується, що:  

(i)  Клієнт надаватиме Компанії ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ, які зазначено у: (1) цій Формі надання згоди Клієнта, (2) 
договорі між Компанією і Клієнтом і (3) Вимогах щодо проведення комплексної перевірки Клієнта; 

(iі)  Клієнт надаватиме Компанії ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ переважно за допомогою Анкети Клієнта або в інший спосіб, 
вказаний компанією;  

(іii) Клієнт надаватиме Компанії ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ відповідно до вимог чинного законодавства про захист 
персональних даних, отримавши всі необхідні дозволи або пряму згоду від Персоналу Клієнта або, залежно від 
ситуації, з дотриманням інших законодавчих вимог і після надання Персоналу Клієнта належної інформації про те, 
як Компанія та інші члени групи «ВАТ» можуть опрацьовувати ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ;  

(iv) Компанія і Група «ВАТ» можуть опрацьовувати ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ для цілей проведення належної комплексної 
перевірки (надалі – «Цілі»). Таке опрацювання, що здійснюється з метою досягнення Цілей, може включати в 
себе інформаційні пошуки і запити, що здійснюються з метою перевірки Компанією і Групою «ВАТ» фінансового 
стану Клієнта, його ключового персоналу, клієнтів і бенефіціарного власника (бенефіціарних власників) та/або 
дотримання ними стандартів професійної етики, а також спроможності і готовності Клієнта дотримуватися політик 
і процедур Компанії; та 

(v) Компанія може розкривати такі ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ Групі «ВАТ» і її субпідрядникам, а також, на відповідну 
вимогу, Європейському управлінню з питань запобігання зловживанням та шахрайству, державі-члену ЄС, 
державному органу влади або правоохоронному органу у випадках, передбачених чинним законодавством про 
захист персональних даних. Якщо розкриття інформації передбачає передачу даних з країни Європейського 
економічного простору (або Великої Британії, якщо Велика Британія припинить своє членство у Європейському 
Союзі) до ТРЕТЬОЇ КРАЇНИ, Компанія повинна забезпечити, якщо це буде необхідно, укладення з одержувачем 
ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ відповідного договору до здійснення такої передачі з метою забезпечення захисту 
ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ відповідно до вимог чинного законодавства про захист персональних даних. 

Надаючи Компанії ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ Клієнт погоджується, гарантує, запевняє і зобов’язується, що він дотримуватиметься 

всіх вимог чинного законодавства про захист персональних даних, включаючи (зокрема та у тому числі) шляхом: 

(i)  виконання всіх законних зобов’язань, встановлених Регламентом і стандартами щодо дотримання Керівних 
принципів; 

(ii)  призначення контактної особи з питань захисту персональних даних для Персоналу клієнта (а також 
повідомлення Компанії і Персоналу клієнта про призначення такої контактної особи з питань захисту 
персональних даних) і, крім випадків, зазначених у підпункті (iii) нижче, надання відповідей на запити суб’єктів 
персональних даних Клієнта та/або розгляду скарг відповідно до чинного законодавства про захист даних; 

(iii)  (1) надання повідомлення Компанії у найкоротший розумний строк про будь-який запит, скаргу, запитання або 
іншу кореспонденцію, що надходить на адресу Клієнта від будь-якого суб’єкта даних, що будь-яким чином 

ФОРМА НАДАННЯ ЗГОДИ КЛІЄНТА 
для погодження Клієнта згідно з Процедурою дотримання нормативних вимог 

у ланцюжку постачання (Процедура) 

Будь ласка, використовуйте чорнила синього кольору і пишіть ДРУКОВАНИМИ ВЕЛИКИМИ 

ЛІТЕРАМИ 

 

 

Компанія групи «BAT»

 ____________________ 
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стосується Компанії або Групи «ВАТ», або досягнення Цілей Компанією або Групою «ВАТ» (кожен з яких надалі 
зазначається як «Запит Компанії»), (2) надання підтримки Компанії або Групі «ВАТ» у зв’язку з наданням 
відповіді на Запит Компанії, яка є розумно необхідною  для Компанії або Групи «ВАТ»; і (3) надання підтримки 
Компанії або Групі «ВАТ» в частині дотримання вимог законодавства про захист даних, у тому числі виконання 
зобов’язань щодо проведення розслідування, усунення недоліків і надання інформації наглядовим органам або 
суб’єктам даних про випадки порушення законодавства про захист персональних даних без необґрунтованої 
затримки, проведення оцінки впливу з точки зору збереження конфіденційності, а також проведення консультацій 
з наглядовими органами щодо опрацювання даних, що підлягає проведенню оцінки впливу з точки зору 
збереження конфіденційності; 

(iv)  забезпечення точності та, коли це необхідно, актуалізації ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, які надаються Компанії; 

(v)  недопущення свідомого вчинення дій, які призводять до порушення Компанією або Групою «ВАТ» законодавства 
про захист даних; та 

(vi)  впровадження належних технічних та організаційних заходів безпеки з метою забезпечення рівня безпеки, що є 
прийнятним з огляду на ризики, які становить опрацювання і характер ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, які підлягають 
захисту.  У випадку порушення захисту персональних даних Клієнт повідомлятиме про це Компанію одразу після 
того, як йому стане відомо про таке порушення, а також усуне та/або надаватиме підтримку Компанії або Групі 
«ВАТ» щодо вжиття заходів з метою усунення, виключно на власний розсуд Компанії, такого порушення захисту 
персональних даних у повній відповідності з вимогами законодавства про захист даних. 

Клієнт погоджується за свій власний рахунок надати відшкодування і захистити Компанію і Групу «ВАТ» від всіх витрат, 

претензій, збитків або видатків, які виникають у Компанії або Групи «ВАТ», або за які Компанія або Група «ВАТ» може нести 

відповідальність внаслідок невиконання Клієнтом або його працівниками, агентами або субпідрядниками будь-яких своїх 

зобов'язань, передбачених цією Формою надання згоди Клієнта. 

Кожна сторона виконує свої зобов’язання за цією Формою надання згоди Клієнта за свій власний рахунок. 

 

 

Клієнт / фізична особа підтверджує отримання цієї форми. 

 

Клієнт погоджується надати Компанії ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ, як 

зазначено у цій Формі надання згоди клієнта: 
 

□ Так   □ Ні 

□ Так          □ Ні (будь ласка, надайте пояснення на окремому аркуші) 

Цю форму було заповнено:  
д д м м р р р р 

        

Підпис належним чином уповноваженого представника Клієнта 

 

Ім’я і посада належним чином уповноваженого представника Клієнта 

 

 

Для цілей цієї Форми надання згоди Клієнта терміни «контролер», «суб’єкт даних», «персональні дані», 

«порушення захисту персональних даних», «опрацювання», «оператор», «спеціальна категорія персональних даних» і 

«наглядові органи» матимуть значення, надані їм у Регламенті (ЄС) 2016/679 (надалі – «Регламент»). «Законна 

підстава/підстави» означає законну підставу для опрацювання персональних даних відповідно до Статті 6 Регламенту, а 

також законну підставу для опрацювання спеціальної категорії персональних даних відповідно до Статті 9 Регламенту, 

залежно від ситуації.   

 

«Законодавство про захист даних» означає, у відповідних випадках, таке законодавство (включно зі змінами і 

законодавчими актами, що замінять його у той чи інший момент часу): (1) Закон Великої Британії «Про захист даних» від 2018 

року або закон, який буде прийнято замість нього; (2) Регламент і будь-яке національне законодавство, прийняте з метою 

запровадження Регламенту; і (3) керівні принципи, рекомендації або висновки, опубліковані Європейською радою із захисту 

даних, Управлінням Комісара з питань інформації або іншим компетентним органом з питань захисту даних (надалі – «Керівні 

принципи»). 

 

ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОЮ КОМПАНІЄЮ ГРУПИ «ВАТ» 

Цю форму було заповнено: 
д д м м р р р р 
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Підпис належним чином уповноваженого представника у виробничій компанії групи «ВАТ» 

Ім’я і посада належним чином уповноваженого представника у виробничій компанії групи «ВАТ» 
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d) Зразок Форми перевірки Клієнта 

 

 

 

 

Ім’я Клієнта:  ____________________________________ 

 

Всі розділи заповнюються виключно Особою, уповноваженою на погодження         

1. Профілювання Клієнта 

А. Перевірте заповнення документації з Профілювання Клієнта:  

□ Анкета Клієнта – заповнено і підписано Клієнтом або Особою, що проводить опитування 

КОМЕНТАРІ: 

Заповнюється тільки виробничою компанією групи «ВАТ»: будь ласка, поставте відмітку в цьому полі (і полях, наведених нижче), якщо надана інформація 

є повною 

□ Звіт про результати комплексної перевірки – заповнено і підписано Особою, що проводить опитування 

КОМЕНТАРІ: 

 

 

□ Форма (форми) надання згоди Клієнта – заповнено і підписано всіма вказаними фізичними особами і Особою, що проводить 

опитування 

КОМЕНТАРІ: 

 

 

В. Перевірте відповідність Клієнта встановленим вимогам 

□ Клієнт [Анкета Клієнта – Розділ 1] відсутній у Переліку Клієнтів, з якими припинено співпрацю 

 

 

2. План усунення недоліків 
Чи необхідно скласти план з усунення будь-яких недоліків з огляду на результати аналізу Анкети Клієнта і Контрольної картки 

комплексної перевірки? 

□ Так   □ Ні  

Якщо ТАК, зверніться, будь ласка, до Особи, що проводить опитування, яка заповнила Контрольну картку 

комплексної перевірки, і пересвідчіться у тому, що план усунення недоліків запроваджується/ було 

запроваджено і погоджено з Клієнтом. 

 
 
3. Перевірку виконав 

Підпис Особи, уповноваженої на погодження,  і дата: 
д д м м р р р р 

        

Прізвище, ім’я і по-батькові (розбірливо) 

 

ФОРМА ПЕРЕВІРКИ КЛІЄНТА 
для погодження Клієнта згідно з Процедурою дотримання нормативних вимог 

у ланцюжку постачання (Процедура) 

Будь ласка, використовуйте чорнила синього кольору і пишіть ДРУКОВАНИМИ ВЕЛИКИМИ 

ЛІТЕРАМИ 

 

 

Компанія групи «BAT»

 ____________________ 
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Посада (розбірливо) 

 

4. Затвердження Особою, уповноваженою на погодження 

З огляду на успішні результати заповнення розділів 1 і 2 Форми перевірки Клієнта, а також на 

підставі результатів будь-якого додаткового розслідування (які додаються, у відповідному випадку) 

«Бритіш Американ Тобакко» дійшла висновку про виконання Клієнтом всіх зобов’язання щодо 

комплексної перевірки і зобов’язання дотримуватися цілей і методів, визначених у Процедурі, які 

застосовуються до нього.  Відповідно, Клієнту НАДАЄТЬСЯ статус Погодженого клієнта. 

□ 

□ Клієнта включено до Переліку Погоджених клієнтів  

 

З огляду на результати заповнення розділів 1 і 2 Форми перевірки Клієнта, а також на підставі 

результатів будь-якого додаткового розслідування (які додаються, у відповідному випадку) 

«Бритіш Американ Тобакко» НЕ дійшла висновку про виконання Клієнтом всіх зобов’язань щодо 

комплексної перевірки і зобов’язання дотримуватися цілей і методів, визначених у Процедурі, 

які застосовуються до нього.  Відповідно, Клієнту НЕ НАДАЄТЬСЯ статус Погодженого клієнта. 

□ 

Коментарі (це може бути зворотний зв’язок, який надається Клієнту Менеджером по роботі з клієнтами) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Підпис Особи, уповноваженої на погодження,  і дата: 
д д м м р р р р 

        

Прізвище, ім’я і по-батькові (розбірливо) 

 

Посада (розбірливо) 
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ДОДАТОК D: ПРОЦЕДУРА ПО РОБОТІ З ВИЛУЧЕННЯМИ  

Компанії групи «ВАТ» періодично отримують повідомлення про вилучення продукції 

правоохоронними органами, яка, на думку правоохоронних органів, могла потрапити у 

канали незаконної торгівлі.  Ця продукція може бути контрафактною або оригінальною 

продукцією, що стала об'єктом контрабанди.  У цьому Додатку викладено рекомендації 

щодо заходів, яких повинно бути вжито виробничими компаніями групи «ВАТ», якщо їм стає 

відомо про випадки вилучення оригінальної тютюнової продукції.  Вилучення контрафактної 

продукції не є предметом цього документа. 

Процедури, які повинні застосовувати виробничі компанії групи «ВАТ» після отримання 

інформації про вилучення продукції, залежатимуть від їхніх зобов'язань, передбачених 

чинним законодавством, і рівня ризику, який становить відповідний ринок збуту.  Існують 

усталені процедури роботи з вилученнями продукції, які було розроблено з метою 

реагування на випадки вилучення продукції, про які компанії групи «ВАТ» повідомляються 

Королівською податковою та митною службою Великої Британії і Європейським 

управлінням з питань запобігання зловживанням та шахрайству. Коротко ці процедури 

описано в наведеному нижче алгоритмі. 

Якщо вилучення не відносяться до сфери застосування процедур, встановлених 

Королівською податковою та митною службою Великої Британії і Європейським 

управлінням з питань запобігання зловживанням та шахрайству, виробничі компанії групи 

«BAT» повинні звернутися до Центру з метою отримання підтримки щодо розробки і 

впровадження належних процесів з урахуванням обставин, що склалися на відповідному 

ринку збуту.  Алгоритм по роботі з вилученнями, про які повідомляють «Інші правоохоронні 

органи», містить пояснення щодо заходів, які можуть включати в себе такі процедури. 

Якщо коротко, такі дії включають в себе наступне: 

1) Аналіз повідомлення про вилучення продукції, отриманого від компетентних органів, 

і включення наданої інформації в вашу загальну оцінку ризику незаконної торгівлі на 

вашому ринку. 

2) Розслідування вилучення.  Коли це практично можливо, розслідування повинно 

включати в себе: 

a. Організацію перевірки вилученої продукції і співставлення отриманої інформації, 

включаючи будь-які наявні дані щодо відстеження і контролю руху продукції; 

b. перевірку оригінальності вилученої продукції з метою встановлення її 

приналежності до оригінальних або контрафактних тютюнових виробів; 

c. виявлення етапу, на якому продукція (якщо вона є оригінальною) залишила 

легальний ланцюжок постачання; та 

d. повідомлення результатів Вашого розслідування компетентним органам. 

3) Вжиття подальших заходів з метою зменшення ризику вилучень продукції в 

майбутньому.  Такі заходи можуть включати: 

a. впровадження додаткових контролів з метою зменшення ризику потрапляння 

тютюнових виробів до каналів незаконної торгівлі. 

b. проведення консультацій з будь-якими Клієнтами, яких було визначено як 

джерело вилученої продукції, з метою визначення додаткових контролів, які вони 

можуть запровадити для зменшення ризику потрапляння тютюнових виробів до 

каналів незаконної торгівлі. 

c. продовження або посилення моніторингу незаконної торгівлі на конкретному 

ринку/продукцією під конкретними марками; та 

d. зменшення, призупинення або припинення поставок Клієнтам, якщо це 

необхідно. 
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Кожний ринок збуту повинен мати чітку процедуру виконання рішення щодо зменшення, 

призупинення, припинення і (якщо це доцільно) відновлення поставок Клієнтам.  Виробничі 

компанії групи «BAT» повинні надавати рекомендації Клієнтам щодо ефективних методів 

профілактики ситуацій, які сприяють контрабанді, і зобов’язані пересвідчитись, що Клієнти 

дотримуються цих рекомендацій, перш ніж відновити поставки. 

Подальші заходи залежать від низки факторів, включаючи особливості вилучень, характер 

незаконної торгівлі, а також інструменти/ресурси, які є наявними на відповідному ринку.  

Можна звернутися за підтримкою до Центру. Будь-які заходи/процедури, що 

застосовуються, повинні бути погоджені Керівництвом місцевої компанії за участі, у разі 

необхідності, Центру. 

Керівництво місцевої компанії зобов’язане повідомляти Центр про вжиті подальші заходи і 

їхні результати, щоб компанії групи «ВАТ» могли належним чином повідомити про них 

відповідні регуляторні органи. 

 



 

 

 

Алгоритм процедури по роботі з вилученнями5 

Цей алгоритм містить короткий опис процедур по роботі з вилученнями продукції, про які 

повідомляє Європейське управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству, 

відповідно до Угоди про співробітництво між «ВАТ» та ЄС, і Королівська податкова та митна 

служба Великої Британії, відповідно до Закону Великої Британії «Про податок з тютюнових 

виробів».  Алгоритм роботи щодо вилучень продукції, про які повідомляють Інші 

правоохоронні органи, було розроблено з метою надання рекомендацій щодо потенційних 

заходів, але відповідні процедури необхідно розробляти в кожному окремому випадку з 

урахуванням конкретних умов, що склалися на відповідному ринку збуту, а також 

відповідних зобов’язань, передбачених законодавством. 

 

 

ДОДАТОК Е: МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ПОПИТУ НА ЛЕГАЛЬНУ ПРОДУКЦІЮ 

Цілий комплекс важливих факторів, які необхідно враховувати під час оцінки попиту на 

легальну продукцію на окремому ринку/для певної марки, наведено нижче.  Проте може 

бути надано більш докладні інструкції. Модель розрахунку попиту на легальну продукцію 

було розроблено з метою надання допомоги виробничим компаніям «ВАТ» під час 

розрахунку попиту на легальну продукцію для марок, що постачаються на їхні ринки.  Якщо 

вам необхідна допомога, зверніться, будь ласка, до Центру. 

                                                   
5  Може бути недоцільно проводити перевірки щодо випадків вилучення продукції в обсягах, які є меншими за 

певні граничні значення, встановлені, наприклад, законодавством.  Виробничі компанії групи «BAT» повинні 

встановити, яких інших, можливих з практичної точки зору, заходів може бути вжито виходячи з наявної 

інформації про вилучення продукції. 
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 Елементи6 Коментарі 

Місцеве населення [враховується тільки 
населення у віці старше 18 років]  

Використання відповідного джерела 
статистичної інформації. 

Приїжджі особи [враховуються тільки особи у 
віці старше 18 років]: 

a. туристи [які споживають продукцію під 
час відпустки та/або купують її щоб 
привезти с собою додому]; 

b. подорожуючі споживачі / транскордонні 
покупці [які відвідують країну 
переважно для купівлі тютюнових 
виробів]; 

c. робітники [робітники, які щодня 
приїздять на роботу з однієї країни до 
іншої, приїждже населення, тощо]; та 

d. транзитне населення [особи, які 
подорожують до іншого місця 
призначення, щоб купити тютюнові 
вироби під час зупинки]. 

Саме ринок збуту вирішує, яку категорію 
(категорії) приїжджого населення слід 
враховувати для цілей оцінки 
споживання продукції конкретної марки 
та/або загального споживання товарної 
категорії (наприклад, тютюн для 
саморобних сигарет та люльок, 
сигарети). 

Ринки збуту можуть розбити приїждже 
населення на категорії за країною 
їхнього походження з метою 
забезпечення відповідності різним 
припущенням щодо поведінки 
споживачів, які враховано у їхніх 
оцінках. 

Ринки збуту повинні оцінювати 
тривалість перебування кожної окремої 
категорії споживачів з метою оцінки 
обсягів, які було спожито/придбано у 
країні. 

Необхідно враховувати обмеження 
[законодавчі або орієнтовні] щодо 
обсягів, які можна провозити до країни 
або вивозити з неї. 

Способи перевезення необхідно розбити за 
окремим видами транспорту: 

a. морський транспорт; 
b. авіатранспорт; та 
c. наземний транспорт [наприклад, 

організовані автобусні тури, поїздки 
приватним автомобілем, поїздом, 
тощо]. 

Для різних способів перевезень можуть 
використовуватися різні оцінки, 
наприклад, особи, які подорожують 
автомобілем, можуть купувати більшу 
кількість продукції, ніж особи, які 
подорожують літаком. 

Використовуйте статистичні дані/дані 
досліджень, якщо такі дані є наявними. 

Поширеність куріння  Ринки збуту можуть використовувати 
різні значення поширеності куріння для 
різних вікових груп. 

Ринки збуту можуть також враховувати у 
своїх оцінках курців, що нерегулярно 
споживають тютюнові вироби. 

Значення поширеності куріння 
необхідно застосовувати належним 
чином як до місцевого, так і приїжджого 
населення 

                                                   
6  Під час оцінювання попиту на легальну продукцію ринки збуту повинні враховувати наступні вихідні дані, які 

повинні підтверджуватися незалежними даними, якщо це практично можливо.  Дані та оцінки, які 

використовуються під час розрахунку попиту на легальну продукцію, повинні бути максимально достовірними.
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 Елементи6 Коментарі 

Середнє споживання на день Використовуйте відповідне джерело 
статистичної інформації. 

Припущення щодо покупки: 

a. для власного споживання; і 
b. для подарунків. 

Обсяги покупок можуть перевищувати 
значення поширеності куріння залежно 
від ситуації на ринку, наприклад: 

a. ринки збуту можуть враховувати 
осіб, які не курять, як покупців, 
якщо існують підстави вважати, 
що такі особи, які не курять, 
придбавають тютюнові вироби у 
якості подарунків на такому 
ринку; і 

b. частка курців серед приїжджого 
населення може бути занадто 
високою, тощо. 

Ринки збуту повинні запровадити 
обґрунтовані оцінки на основі наявних у 
них даних про ситуацію, що склалася на 
певному ринку збуту, і поведінку 
споживачів. 

Припущення щодо середніх обсягів 
придбаної продукції повинні 
підтверджуватися достовірними даними, 
такими як результати ринкових 
досліджень, за їхньої наявності. 

Ринки збуту повинні бути готові 
обґрунтувати свої оцінки у разі їхнього 
оскарження. 

Зростання/скорочення обсягів Згідно з регулярною процедурою 
планування продажів і виробництва, 
кожний ринок збуту повинен 
враховувати економічні і правові 
фактори, які можуть вплинути на 
загальний обсяг ринку/споживання. 

Коефіцієнт перерахунку У разі необхідності, слід застосовувати 
такий коефіцієнт перерахунку ваги у 
грамах на штуки сигарет: 

Тютюн для саморобних сигарет: 0,8 г 
Тютюн для люльок: 0,4 г - 0,5 г 

Разом ринок Враховуйте у своїх розрахунках 
загальний обсяг ринку. 

Частка ринку виробничої компанії групи «ВАТ» Ринки збуту можуть використовувати 
частку ринку інших ринків збуту, якщо це 
доцільно, у якості орієнтиру для оціненої 
частки ринку, що припадає на приїждже 
населення. 

У разі необхідності, Центр допоможе розробити модель, яка, в свою чергу, допоможе 

ринкам збуту розрахувати попит на легальну продукцію.  Результати розрахунку попиту на 
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легальну продукцію повинні бути затверджені Генеральним директором місцевої 

виробничої компанії і повідомлені Регіональному директору з маркетингу.   
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ДОДАТОК F: НАВЧАННЯ 

a) Навчання для працівників виробничих компаній групи «ВАТ» 

Виробничі компанії групи «ВАТ» зобов’язані забезпечити, щоб всі працівники, які обіймають 

або можуть обіймати посади, які передбачають взаємодію з Учасниками ланцюжку 

постачання, включаючи будь-яких працівників Торгових відділів, Відділів закупівель або 

Відділів з корпоративних та правових питань, пройшли навчання з дотримання стандартів 

професійної етики і нормативних вимог у ланцюжку постачання.  Незабаром з’явиться 

оновлена програма онлайн навчання.  Для отримання додаткової інформації звертайтеся, 

будь ласка, до Центру. 

b) Навчання для Учасників ланцюжку постачання 

Виробничі компанії групи «BAT» можуть розглянути можливість проведення навчання для 

Учасників ланцюжку постачання на ринках з високим ризиком з метою усунення окремих 

обставин, які призводять до ризиків незаконної торгівлі на такому ринку. 

Незабаром з’явиться оновлена програма онлайн навчання.  Для отримання додаткової 

інформації звертайтеся, будь ласка, до Центру.  
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ДОДАТОК G: ПРОТИДІЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ НЕЗАКОННИМ ШЛЯХОМ, І 

ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ 

a) Фактори, які вказують на наявність ризиків щодо легалізації доходів, 

отриманих незаконним шляхом, і фінансування тероризму 

Працівники, підрядники та інші агенти або персонал виробничих компаній групи «ВАТ» 

повинні вміти виявляти певні тривожні сигнали або фактори, які вказують на те, що угода 

або Учасник ланцюжку постачання використовується у легалізації доходів,отриманих 

незаконним шляхом, або фінансуванні тероризму, або становить високий ризик легалізації 

доходів, отриманих незаконним шляхом, або фінансування тероризму.  Такі фактори ризику 

включають в себе, зокрема: 

1. Учасників ланцюжку постачання або Постачальників, які не є спроможними або не 

бажають надати повну інформацію в рамках процедур оцінки «Знай свого клієнта» 

або «Знай свого постачальника», або які не можуть пояснити невідповідності в 

інформації, яку було вказано ними в рамках оцінки «Знай свого клієнта» або «Знай 

свого постачальника». 

2. Замовлення тютюнової продукції в обсягах, що значно перевищують попит на 

легальну продукцію у такому регіоні або потреби Учасника ланцюжку постачання. 

3. Запити про впровадження незвичайних або незрозумілих методів або процедур 

розрахунків (наприклад, запити про впровадження знижок або зустрічних закупівель, 

які, як здається, не мають легальної мети, або запити щодо сплати великих сум 

готівкою). 

4. Запити про здійснення або отримання платежів через третю особу або з юрисдикції, 

що не має відношення до договору, які неможливо пояснити. 

5. За результатами перевірки наявності компрометуючих матеріалів щодо Компанії, що 

Учасника ланцюжку постачання було встановлено, що він бере участь у злочинній 

діяльності або фінансуванні тероризму, або пов’язаний з злочинними або 

терористичними угрупованнями або мережами. 

6. Наявність тютюнових виробів у регіонах або територіях, які не передбачено 

договором поставки з виробничою компанією групи «ВАТ», які можна простежити до 

іншого регіону або території.  Це, наприклад, може вказувати на контрабанду або, 

що ще гірше, використання тютюнових виробів у якості хабара або незаконного 

засобу платежу на територіях, які контролюються терористичними групами або 

організованими злочинними угрупованнями. 

7. Товар, який було вилучено за процедурою роботи з вилученнями, і який можна 

простежити до конкретного клієнта, може вказувати на те, що клієнт має дохід від 

незаконної діяльності і що виробнича компанія групи «ВАТ» може отримати ці кошти 

у складі будь-яких майбутніх платежів, отриманих від такого Клієнта. 

Дізнатися більше про ризики, пов’язані з легалізацією доходів, отриманих незаконним 

шляхом, і фінансуванням тероризму, на які наражаються виробничі компанії групи «ВАТ», 

можна у Стандартах ділової поведінки.  Фактори ризику, які описано вище, слід розглядати 

в комплексі з розділом «Легалізація доходів, отриманих незаконним шляхом» Стандартів 

ділової поведінки. 

b) Процедура повідомлення керівництва вищої ланки про проблеми, пов'язані з 

легалізацією доходів, отриманих незаконним шляхом, і фінансуванням 

тероризму 

Всі виробничі компанії групи «ВАТ» повинні мати політики і процедури, які допомагають 

працівникам, підрядникам та іншим агентам або персоналу виробничих компаній «ВАТ» 

повідомляти про свої підозри щодо вчинення правопорушень з легалізації доходів, 

отриманих незаконним шляхом, або фінансування тероризму, місцевому або регіональному 

Керівництву.   
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Всі працівники, підрядники та інші агенти або персонал зобов’язані повідомляти про будь-

які підозри щодо вчинення правопорушень з легалізації доходів, отриманих незаконним 

шляхом, або фінансування тероризму, місцевому або регіональному Керівництву.  

Керівництво відповідної компанії вирішує питання про необхідність повідомлення 

компетентних органів про потенційне правопорушення з легалізації доходів, отриманих 

незаконним шляхом, або фінансування тероризму, і повідомляє або допомагає 

відповідному працівнику, підряднику, агенту або члену персоналу повідомити компетентний 

орган про таке потенційне правопорушення.  Будь-які запити або повідомлення про 

проблеми, пов’язані з легалізацією доходів, отриманих незаконним шляхом, або 

фінансуванням тероризму, необхідно направляти місцевому або регіональному 

Керівництву. 
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ДОДАТОК Н: РЕЗЮМЕ ПРОЦЕДУРИ (ДЛЯ НАДАННЯ ЗОВНІШНІМ ТРЕТІМ ОСОБАМ) 

a) Огляд 

Мета цього документа 

Згідно зі Стандартами ділової поведінки (надалі – «Стандарти ділової поведінки») і чинним 

законодавством, виробничі компанії Групи «ВАТ» зобов’язані вживати заходів з метою 

недопущення їхньої свідомої участі у незаконній торгівлі листовим тютюном та/або 

тютюновою продукцією Групи, або ухиленні чи сприянні ухиленню від сплати податків з 

листового тютюну/тютюнових виробів Групи, при цьому їхня господарська діяльність 

повинна включати виключно законну торгівлю листовим тютюном та/або тютюновою 

продукцією.  Аналогічно, відповідно до інших політик і процедур, а також чинного 

законодавства, компанії групи «ВАТ» зобов’язані забезпечити, щоб у своїй господарській 

діяльності вони не брали участі в угодах, які становлять легалізацію доходів, отриманих 

незаконним шляхом, або фінансування тероризму, або сприяють таким правопорушенням. 

Згідно з процедурою, ми також зобов’язані доводити  ці політики і процедури з протидії 

незаконній торгівлі (надалі – «Процедури») до відома будь-якої фізичної або юридичної 

особи (крім іншої виробничої компанії групи «ВАТ» або клієнта виробничої компанії групи 

«ВАТ», товар якому постачається безпосередньо з виробництва (надалі – «Прямий 

клієнт»)), що безпосередньо закуповує листовий тютюн та/або тютюнову продукцію у 

виробничої компанії групи «ВАТ» (надалі – «Клієнт»), і будь-якої фізичної або юридичної 

особи, залученої виробничою компанією групи «ВАТ» на договірній основі до виробництва, 

продажу, дистрибуції або зберігання будь-якого листового тютюну та/або тютюнової 

продукції (надалі – «Підрядник»). 

Цей документ містить огляд, з якого наші Клієнти і Підрядники (надалі разом – «Учасники 

ланцюжка постачання») дізнаються про те, як ми виконуємо наші зобов’язання з протидії 

незаконній торгівлі і ухиленню від сплати податків, а також допоможе вам зрозуміти вашу 

роль у забезпеченні дотримання цієї Процедури.  Наша мета полягає у забезпеченні 

ефективного контролю у ланцюжку постачання і вжитті належних заходів у разі виникнення 

ризиків контрабанди нашого листового тютюну та/або тютюнової продукції, та/або ухилення 

від сплати податків. 

У разі виникнення у вас необхідності у будь-якій додатковій інформації стосовно цієї 

Процедури, звертайтеся, будь ласка, до вашого місцевого представника. 

Сфера застосування 

Всі виробничі компанії групи «ВАТ» зобов’язані дотримуватися Стандартів ділової 

поведінки.  Ми зобов’язані забезпечити певні контролі щодо всіх ринків, на які постачаються 

наш листовий тютюн та/або тютюнова продукція, з метою попередження потрапляння 

нашого листового тютюну та/або тютюнової продукції у канали незаконної торгівлі. 

Певні ринки, які становлять високий ризик щодо їхнього використання у якості джерела 

контрабандного листового тютюну та/або тютюнової продукції, та/або певні марки, щодо 

яких існує високий ризик контрабанди та/або ухилення від сплати податків, потребують 

запровадження додаткових контролів.  

Всі Учасники нашого ланцюжка постачання повинні запровадити всі контролі, які є 

необхідними з огляду на умови і рівні ризиків, що спостерігаються на певному ринку. 

Порушення цієї Процедури може призвести до вжиття виробничими компаніями «ВАТ» 

заходів, які визначено нижче, включаючи призупинення поставок листового тютюну та/або 

тютюнової продукції, та/або припинення співпраці з Учасником ланцюжка постачання, який 

допускає таке порушення. 

http://www.bat.com/sobc
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Статус процедури 

Процедура і оцінка ринків та/або марок з високим ризиком підлягають регулярному 

перегляду.  Ця Процедура буде переглядатися і оновлюватися у випадку внесення будь-

яких відповідних змін до Стандартів ділової поведінки або інших політик, принципів і 

стандартів, змін у законодавстві, конкретних вимог, що надходять від компетентних органів, 

а також інших змін та тенденцій, виявлених на ринку і в умовах ведення бізнесу загалом. 

b) Контролі ланцюжку постачання застосовуються до всіх ринків 

Відповідно до Стандартів ділової поведінки, виробничі компанії групи «ВАТ» зобов’язані 

забезпечувати контролі з метою попередження потрапляння листового тютюну та/або 

тютюнової продукції до каналів незаконної торгівлі. 

На всіх ринках збуту ці контролі повинні включати в себе:  

Процедури оцінки і погодження «Знай свого клієнта» і «Знай свого постачальника» 

Процедури оцінки «Знай свого клієнта» і «Знай свого постачальника» мають важливе 

значення.  Вони є необхідними для того, щоб забезпечити продаж нашого листового 

тютюну та/або тютюнової продукції тільки надійним Клієнтам/Прямим клієнтам і 

виробництво із залученням надійних Підрядників. 

Всі виробничі компанії групи «ВАТ» повинні проводити комплексну перевірку Клієнтів і 

Прямих клієнтів, поставки яким здійснюються безпосередньо через внутрішню систему 

дистрибуції і постачальників виробничої компанії групи «BAT», включаючи Підрядників.  

Якщо поставки Прямим клієнтам здійснюються через Учасників ланцюжку постачання, 

останні повинні забезпечити дотримання вимог процедури оцінки «Знай свого клієнта» 

відповідно до вимог місцевого законодавства. 

Моніторинг поставок на ринок 

Виробничі компанії групи «BAT» зобов’язані  здійснювати моніторинг загального 

асортименту та обсягу тютюнових виробів, що постачаються на окремі ринки. 

Процедури розслідування, призупинення і припинення співпраці з Учасниками 

ланцюжку постачання, які підозрюються в участі у незаконній торгівлі 

Виробничі компанії групи «ВАТ» повинні передбачити у контрактах, які вони укладають, 

положення, яке надає їм право проводити розслідування, призупиняти або припиняти 

співпрацю з Учасниками ланцюжку постачання, а також вимагати від Учасників ланцюжку 

постачання припинити співпрацю з подальшими учасниками ланцюжку постачання, за 

наявності обґрунтованих підстав вважати, що Учасники ланцюжку постачання (або інші 

учасники ланцюжку постачання, такі як подальші клієнти) свідомо або через необачність 

беруть участь у незаконній торгівлі (у тому числі в ухиленні або сприянні ухиленню від 

сплати податків). 

Якщо виробничим компаніям групи «ВАТ» стає відомо про порушення Учасниками 

ланцюжку постачання або іншими учасниками ланцюжку постачання (такими як подальші 

клієнти) вимог чинного законодавства та/або політик і процедур ланцюжку постачання, вони 

зобов’язані вжити заходів для усунення такого порушення.  Такі заходи можуть включати: 

a. направлення повідомлення про порушення і вимоги надати пояснення; 

b. направлення вимоги вжити заходів, необхідних для виправлення порушення; 

c. скорочення поставок листового тютюну та/або тютюнової продукції; 

d. припинення постачання певних марок; 

e. встановлення обмежень щодо максимального обсягу продажів; 

f. призупинення або припинення постачання, якщо це необхідно;  
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g. припинення співпраці, якщо це необхідно; та/або 

h. повідомлення факту порушення державним органам. 

Реакція на повідомлення про вилучення продукції 

Виробничі компанії групи «BAT» зобов’язані належним чином реагувати на всі 

повідомлення компетентних органів про вилучення продукції, яка, як вони стверджують, 

становить марочну продукцію «ВАТ».  У випадках, коли це практично можливо, необхідно 

провести оцінку отриманої інформації і розслідування випадків вилучення продукції, а також 

визначити будь-які заходи, яких може бути вжито, або контролі, які може бути 

запроваджено, для зменшення ризику потрапляння тютюнових виробів у канали незаконної 

торгівлі.  Відповідні заходи/контролі залежатимуть від характеру контрабанди, 

використовуваної технології відстеження і контролю за рухом продукції, обставин 

вилучення, тощо. 

Виробничі компанії групи «ВАТ» зобов’язані надавати інформацію про вилучену продукцію 

на вимогу регуляторних органів та/або відповідно до вимог законодавства з дотриманням 

граничних строків, встановлених компетентними органами/законодавством, і, в будь-якому 

випадку, без необґрунтованої затримки. 

Для вжиття належних заходів у відповідь на повідомлення про вилучення продукції може 

знадобитися ваша допомога як Учасника ланцюжка постачання. 

Комунікація з Учасниками ланцюжку постачання з питань незаконної торгівлі 

Виробничі компанії групи «BAT» зобов’язані забезпечити регулярну комунікацію з 

Учасниками ланцюжку постачання з питань незаконної торгівлі з метою підкреслення 

важливості заходів з попередження незаконної торгівлі. 

c) Додаткові контролі у ланцюжку постачання, що застосовуються до ринків з 

високим ризиком 

Виробничі компанії групи «ВАТ», що здійснюють діяльність на ринках з високим ризиком, 

зобов’язані  запровадити додаткові контролі, зазначені нижче, у всіх відповідних випадках 

або коли це практично можливо. 

Розширена процедура оцінки «Знай свого клієнта» 

На ринках з високим ризиком виробничі компанії Групи «ВАТ» зобов’язані проводити 

комплексну перевірку всіх дистриб’юторів тютюнових виробів по рівень роздрібної торгівлі 

включно, включаючи подальших клієнтів Клієнтів виробничої компанії групи «ВАТ». 

Заходи щодо забезпечення відповідності поставок ринковому попиту на легальну 

продукцію 

Виробничі компанії групи «BAT» зобов’язані  здійснювати моніторинг загального 

асортименту та обсягу тютюнових виробів, що постачаються на окремі ринки, з метою 

забезпечення відповідності поставок попиту на легальну продукцію на таких ринках. 

Якщо необхідно, виробничі компанії групи «ВАТ» можуть прийняти рішення про обмеження 

максимального обсягу продажів на територіях, які становлять високий ризик контрабанди, 

або встановити максимальний обсяг продажів для окремих марок, щодо яких існує високий 

ризик контрабанди. 

Відстеження і контроль руху поставок 

Виробничі компанії групи «ВАТ», які здійснюють діяльність на ринках з високим ризиком, 

зобов’язані запровадити технологію відстеження і контролю руху продукції до першого 
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зовнішнього клієнта.  Вимога щодо відстеження і контролю руху поставок до першого 

зовнішнього клієнта може не застосовуватися до певних ринків збуту, якщо виробнича 

компанія групи «ВАТ» постачає товар тільки одному першому зовнішньому клієнту.  

Представник вашої місцевої виробничої компанії групи «ВАТ» зв’яжеться з вами щоб 

обговорити будь-які вимоги щодо відстеження і контролю руху продукції, для належного 

впровадження яких може знадобитися ваша допомога.  

Виробничі компанії групи «BAT» повинні бути спроможними виявляти перших зовнішніх 

клієнтів, які поставили вилучені тютюнові вироби, у всіх випадках вилучення тютюнових 

виробів, що надходять з ринків з високим ризиком. 

Для встановлення етапу, на якому тютюнова продукція залишила легальний ланцюжок 

постачання, виробничим компаніям групи «ВАТ» може знадобитися вжити додаткових 

заходів, таких як: 

• відстеження і контроль руху товару після першого зовнішнього постачальника 

(«Відстеження подальших клієнтів»); або 

• інші перевірки (наприклад, аудит обсягів роздрібних продажів) для встановлення 

того факту, що вся тютюнова продукція, яка постачається на певний ринок, була, в 

кінцевому рахунку, реалізована у роздрібній мережі відповідного ринку. 

Для вжиття цих заходів може знадобитися ваша допомога. 

Навчання для Учасників ланцюжку постачання 

Виробничі компанії групи «BAT» можуть розглянути можливість проведення навчання для 

Учасників ланцюжку постачання на ринках з високим ризиком, з метою усунення окремих 

обставин, які призводять до ризиків незаконної торгівлі на такому ринку.  Представник 

вашої місцевої виробничої компанії «ВАТ» зв’яжеться з вами, щоб обговорити питання, 

пов’язані з проведенням навчання, у разі такої необхідності. 

Комунікація з подальшими клієнтами з питань незаконної торгівлі 

Якщо це практично можливо, виробничі компанії групи «ВАТ» можуть розглянути 

можливість здійснення комунікацій безпосередньо з подальшими клієнтами, коли це 

необхідно для усунення проблем, пов’язаних з незаконною торгівлею, ухиленням або 

сприянням ухиленню від сплати податків на конкретному ринку з високим ризиком або 

щодо конкретних марок з високим ризиком.  Для цілей сприяння таким комунікаціям може 

знадобитися ваша допомога. 


