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«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Рішенням Директорату 

від _________________ 

введено в дію _________________ 

 

 

Саймон Уелфорд 

Генеральний директор 

ТОВ «БРИТІШ АМЕРИКАН ТОБАККО  

СЕЙЛЗ ЕНД МАРКЕТИНГ УКРАЇНА» 

 

ПОЛІТИКА ЩОДО ВІДБОРУ ПАРТНЕРІВ ТА КЛІЄНТІВ 

1. СКОРОЧЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

Дистрибуційний договір – письмовий правочин, що укладається між Компанією та 

Партнером, та регулює відносини між ними щодо дистрибуції Продукції. Умови 

Дистрибуційного договору повинні відповідати критеріям, встановленим даною Політикою. 

 

Договір поставки – письмовий правочин, що укладається між Компанією та  Клієнтом, та 

регулює відносини між ними щодо поставок Продукції. Умови Договору поставки повинні 

відповідати критеріям, встановленим даною Політикою.  

 

Забезпечення платоспроможності – комплекс заходів, спрямованих на належне дотримання 

платіжної дисципліни, затверджених Компанією в Політиці управління кредитами, 

погоджених Компанією з Партнером/Клієнтом та закріплених у відповідних положеннях 

Договору поставки або Дистрибуційного договору. 

 

Клієнт – юридична особа або фізична особа-підприємець (резидент України), яка здійснює 

гуртову та/або роздрібну торгівлю тютюновими виробами, і уклала з Компанією Договір 

поставки або звернулася до Компанії із пропозицією щодо закупівлі Продукції для потреб 

задоволення попиту власної роздрібної мережі шляхом укладання Договору поставки. 

 

Компанія – Товариство з обмеженою відповідальністю «Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд 

Маркетинг Україна». 

 

Критерії відбору – сукупність фінансових, економічних, репутаційних та організаційних 

чинників, які виконують функцію базових умов для оцінки доцільності співпраці з Клієнтом 

та/або Партнером в середньостроковій та довгостроковій перспективі. 

 

Місце продажу – місце роздрібного продажу тютюнових виробів, яке зазначено у ліцензії на 

роздрібну торгівлю тютюновими виробами; 
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Оцінка споживчих потреб – комплекс аналітичних, статистичних, демографічних та 

фінансово-економічних даних, які Компанія збирає на регулярній основі самостійно та за 

допомогою незалежних підрядників, що демонструють реальні рівні споживчого попиту на ту 

чи іншу марку Продукції Компанії серед різних верств споживачів в різних адміністративно-

територіальних одиницях України. 

 

Партнер – юридична особа або фізична особа-підприємець (резидент України), яка здійснює 

гуртову та/або роздрібну торгівлю тютюновими виробами, і  звернулася до Компанії із 

пропозицією щодо здійснення дистрибуції Продукції на території України або вже має 

укладений з Компанією Дистрибуційний договір. 

 

Політика – ця торгова політика Компанії, що визначає засади та принципи здійснення 

торговельних відносин між Компанією та її Партнерами/Клієнтами. 

 

Правочин – для цілей цієї Політики – Договір поставки або Дистрибуційний договір. 

 

Продукція – придбані або імпортовані Компанією з метою подальшого поширення серед 

споживачів на території України товари широкого вжитку, включаючи тютюнові вироби у 

пачках з акцизними марками та запаковані у блоки (та/або оригінальну коробку виробника), 

що відповідають (за якістю, упаковкою, тощо) вимогам українського законодавства та 

стандартам якості Компанії, а також інші товари, що реалізуються Компанією на території 

України, щодо яких між Компанією та Партнером/Клієнтом було укладено відповідний 

Правочин. 

 

Протидія незаконній торгівлі тютюновими виробами – система заходів та процесів в 

Компанії, спрямованих на унеможливлення незаконного обігу Продукції Компанії в межах 

митної території України і особливо за межами митної території України, згідно з 

зобов’язаннями, покладеними на Компанію у відповідності до положень EUCA, TPDA 1979 та 

Excise Notice № 477, зафіксовані у відповідних положеннях Правочину. 

 

Additional Customer’s Tracking (ACT) – додаткове відстеження контрагента, ініціатива 

Компанії по встановленню системи Т&T на розподільчих центрах Партнерів та Клієнтів для 

забезпечення надсилання до OLAF відомостей про рух Продукції в автоматичному режимі.  

 

ВАТ – British American Tobacco plc, Група, до якої входить Компанія. 

 

Excise Notice № 477 – підзаконний акт до TPDA 1979, яким врегульовані вимоги до структури 

ринку та механізмів контролю ланцюгу постачання продукції від виробника до споживача. 

 

EUCA (European Union Cooperation Agreement) – Угода про співпрацю між ВАТ та 

Європейським Союзом щодо недопущення незаконного обігу тютюнових виробів. 
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HMRC (Her Majesty Revenue and Customs) - відомство уряду Великої Британії, відповідальне 

за збір податків, оплату деяких форм державної підтримки та адміністрування інших 

регуляторних режимів, включаючи прийняття рішень про накладання штрафів на суб’єктів 

підприємницької діяльності. 

 

OLAF (Office européen de lutte antifraude (фр.)) –  European Anti-Fraud Office, управління з 

питань запобігання зловживанням та шахрайству, частина структури державних органів 

Європейського Союзу, на яку покладена відповідальність за боротьбу з шахрайством та 

зловживаннями у використанні коштів з бюджету Європейського Союзу.    

 

TPDA 1979 (Tobacco Products Duty Act) - Акт про податки на тютюнові вироби, акт 

законодавства Сполученого Королівства Великої Британії, яким, зокрема, врегульовані 

процеси та механізми боротьби з незаконним обігом підакцизної продукції. 

 

Track and Trace (T&T) – система відстеження руху Продукції по ланцюгу постачання від 

виробника (імпортера) до кінцевого реалізатора Продукції споживачеві. В контексті даної 

Політики система Т&T є сукупністю мережевого обладнання, яке дозволяє обмінюватися 

даними щодо продажів Продукції та скеровувати ці дані до OLAF. Т&T  є частиною 

комплексу заходів, скерованих на досягнення можливості відстеження Продукції по окремих 

ланках ланцюгу постачання з метою запобігання незаконного обігу Продукції.  

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

2.1 Ця Політика визначає загальні принципи встановлення та підтримання торговельних 

відносин з Партнерами та Клієнтами Компанії, які мають намір укласти, або вже уклали 

Правочин з Компанією. 

2.2 Метою цієї Політики є визначення економічно обґрунтованих критеріїв та процедур, 

що забезпечать: 

2.2.1 можливість придбати весь асортимент Продукції якомога більш широким колом 

споживачів в максимально великій кількості Місць продажу на території України з 

урахуванням положень, передбачених цією Політикою; 

2.2.2 швидку доставку нових пропозицій з асортименту Продукції в місця її продажу 

споживачам; 

2.2.3 наявність достатнього обсягу Продукції для забезпечення вимог споживачів в кожному 

окремому Місці продажу; 

2.2.4 забезпечення збереження високої якості та характеристик Продукції на шляху від 

Компанії до споживача; 

2.2.5 забезпечення дотримання Компанією власних зобов’язань щодо запобігання та протидії 

незаконній торгівлі тютюновими виробами згідно з вимогами законодавства України, 

міжнародних договорів та актів законодавства інших країн, чия дія поширюється на 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%A1
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операційну діяльність Компанії та групу ВАТ, та які є обов’язковими для дотримання 

Компанією. 

2.3 Для підвищення конкурентоспроможності та ефективності дистрибуції Продукції 

Компанії та зменшення можливих бізнес-ризиків, ця Політика спрямована на: 

2.3.1 оптимізацію поставок Продукції до споживача через роботу з  Партнерами та 

Клієнтами; 

2.3.2 визначення надійних та стабільних Партнерів та Клієнтів; 

2.3.3 встановлення довготривалих відносин з Партнерами та Клієнтами; 

2.3.4 визначення способів забезпечення зобов’язань Партнерами та Клієнтами у комерційних 

відносинах із Компанією. 

2.4 З метою забезпечення законної діяльності Компанії та, зокрема, для боротьби із 

незаконним обігом тютюнових виробів, Політика передбачає: 

2.4.1 аналіз та ретельну перевірку всієї необхідної інформації про діяльність суб’єктів 

господарювання, які задіяні або мають намір бути задіяними в ланцюгу постачання Продукції 

від Компанії до споживача, включаючи інформацію з відкритих реєстрів та засобів масової 

інформації (маються на увазі Клієнти, Партнери, суб’єкти господарювання, які мають намір 

укласти Правочин із Компанією та суб’єкти господарювання, які перебувають у договірних 

відносинах із Партнерами та/або Клієнтами); 

2.4.2 прозорість руху Продукції від Компанії до Місць продажу Продукції споживачам; 

2.4.3 вжиття заходів для недопущення фактів незаконного обігу Продукції на території 

України та запобігання вивезення Продукції за межі митної території України. 

2.5 Сфера застосування Політики. 

2.5.1 Ця Політика застосовується виключно до Продукції Компанії, призначеної для обігу на 

території України. Дана Політика не описує та не регулює відносини щодо руху продукції 

інших, крім Компанії, виробників та імпортерів тютюнових виробів. 

2.5.2 Політика застосовується для визначення прозорих, обґрунтованих та 

недискримінаційних економічних та організаційних критеріїв співпраці з Партнерами та 

Клієнтами як з метою укладення з ними Правочину, так і в ході перебігу дії Правочину. 

2.6 Перегляд Політики та внесення змін. 

2.6.1 Дана Політика може бути переглянута Компанією у зв’язку зі змінами законодавства, у 

зв’язку із зміною ринкових умов тощо. Всі зміни, що вносяться, підлягають тій самій 

процедурі погодження, що й основний текст Політики і у разі необхідності відображаються у 

відповідних Правочинах. 

3. ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ  

3.1 Компанією визначено наступні загальні критерії, відповідно до яких суб’єкти 

господарювання – потенційні Клієнти можуть направляти Компанії пропозиції щодо 

укладення Договору поставки, а потенційні Партнери можуть направляти Компанії пропозиції 

щодо укладання Дистрибуційного договору:  

3.1.1 дотримання чинного законодавства, що регулює питання обігу тютюнових виробів; 
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3.1.2 дотримання  чинного законодавства з протидії корупції та легалізації злочинних 

доходів; 

3.1.3 згода на дотримання Кодексу поведінки постачальника та Стандартів ділової поведінки 

в частині забезпечення контролю над ланцюгом постачання; 

3.1.4 стабільний фінансовий стан (а саме, можливість придбання Продукції за передоплатою, 

або можливість надати банківську гарантію, здатність надання власним контрагентам гнучких 

умов оплати тощо); 

3.1.5 згода на розкриття інформації щодо структури власності та кінцевих бенефіціарів, 

надання інформації в повному обсязі згідно з запитами Компанії та з урахуванням положень 

цієї Політики; 

3.1.6 наявність ліцензії на право здійснення гуртової та/або роздрібної торгівлі тютюновими 

виробами; 

3.1.7 наявність відповідних складських приміщень, що забезпечують належне якісне 

зберігання тютюнових виробів, та внесених до відповідного реєстру згідно з вимогами 

чинного законодавства України; 

3.1.8 наявність належного рівня ділової репутації, зокрема, відсутність в структурі 

власників, бенефіціарів або управлінського персоналу осіб, які раніше співпрацювали з 

Компанію або з будь-якою іншою компанією з Групи компаній ВАТ, і така співпраця призвела 

до збитків та/або фінансових і репутаційних втрат Компанії; 

3.1.9 вжиття  практичних заходів щодо боротьби із незаконним обігом тютюнових виробів та 

готовність вжиття додаткових заходів щодо такої боротьби, які Компанія вважає необхідними 

та доцільними для ефективності такої боротьби; 

3.1.10 відсутність зв’язків з іншими виробниками тютюнових виробів відносинами 

корпоративного управління, контролю або спільними бенефіціарами, які створюють ризик 

конфлікту інтересів при забезпеченні дистрибуції марок Компанії та ризику надання переваги 

продукції виробника, пов’язаного з такими особами. 

4. КРИТЕРІЇ ПРОЗОРОСТІ ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

4.1  Компанія веде господарську діяльність на основах законності, прозорості та 

недискримінаційності на висококонкурентному ринку.  

4.2 Компанія вживає заходів, спрямованих на максимальне задоволення реального попиту 

споживачів тютюнових виробів – повнолітніх курців на отримання доступу до якісної 

Продукції в прийнятний для споживачів спосіб для задоволення власних потреб. 

4.3  При цьому, Компанія неухильно дотримується всіх вимог чинного законодавства 

України, включаючи вчасну та в повному обсязі сплату податків та зборів, дотримання вимог 

законодавства щодо ліцензування, виробництва та гуртового і роздрібного  продажу 

тютюнових виробів, дотримання вимог державних та національних стандартів щодо 

продукції, дотримання положень законодавства про захист прав інтелектуальної власності. 

Крім того, оскільки Компанія підпадає під дію низки актів законодавства інших юрисдикцій, 

включаючи Закон Сарбейнса-Окслі (США), Закон про корупцію за кордоном (США), Акт про 

хабарі (Велика Британія), Компанія вважає за необхідне застосовувати із будь-яким 
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Партнером або Клієнтом підхід прозорої звітності, передбачаючи право Компанії у будь-який 

момент мати доступ до первинної бухгалтерської інформації, пов’язаної із обігом Продукції. 

4.4 Компанія зобов’язана проводити належну перевірку «Know Your Customer» щодо 

кожного потенційного Клієнта та Партнера з метою убезпечення законності співпраці та 

дотримання вимог актів законодавства, наведених в п. 4.3 цієї Політики.  

4.5  Партнери та Клієнти повинні надавати Компанії інформацію щодо обсягів продажів 

Продукції (в тому числі власним наступним контрагентам) з метою планування виробництва 

Компанією та зменшення можливостей незаконної торгівлі як на ринку України, так і за її 

межами. Компанія залишає за собою право вимагати більш детальну інформацію від 

Партнерів та Клієнтів по окремим асортиментним позиціям Продукції  у випадку, якщо 

стосовно таких позицій було виявлено аномальне збільшення попиту або стосовно яких 

Компанією було отримано повідомлення про конфіскацію або вилучення від OLAF або 

HMRC.  

5. КРИТЕРІЇ ЩОДО БОРОТЬБИ ІЗ НЕЗАКОННОЮ ТОРГІВЛЕЮ 

ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ 

5.1 Партнери та Клієнти повинні неухильно дотримуватися чинного законодавства 

України та політики Компанії, які спрямовані на забезпечення законного обігу тютюнових 

виробів, що викладена в цій Політиці нижче та окремих положеннях відповідного Правочину. 

5.2 Партнери та Клієнти повинні запровадити при обробці замовлень та в ході реалізації 

споживачам і власним контрагентам принципи управління замовленнями та рухом продукції з 

урахуванням реального споживчого попиту на марки портфелю Компанії та вживати 

додаткових заходів контролю щодо руху продукції у відповідності до стандартів, політик та 

процедур Компанії, включаючи, але не обмежуючись, стандартами, політиками та 

процедурами Компанії, спрямованими на протидію незаконному обігу тютюнових виробів. 

5.3  При відвантаженні Продукції Партнерам та Клієнтам Компанія застосовує систему 

сканування T&T, яка забезпечує ідентифікацію партії, дати відвантаження, асортиментної 

позиції та Клієнта/Партнера у відповідності до вимог EUCA. Дані, отримані внаслідок 

сканування, в автоматичному режимі передаються в розпорядження OLAF для їхнього 

подальшого зберігання та слугують базовими даними для ідентифікації Продукції, яка була 

вилучена правоохоронними органами в країнах – учасницях EUCA. Враховуючи структуру 

ринку збуту тютюнових виробів на території України, Компанія вважає за необхідне 

впровадження додаткового рівня T&T - АСТ для вдосконалення контролю руху Продукції на 

території України з метою запобігання поширенню незаконної торгівлі тютюновими 

виробами. Клієнти та Партнери Компанії повинні забезпечити встановлення та 

функціонування системи Track&Trace з можливістю відслідковування руху продукції до 

кожного роздрібного пункту продажу, при чому при здійсненні продажів марок Компанії таке 

сканування повинне відбуватися щодо всієї Продукції, що відвантажується Клієнтом та/або 

Партнером. 

5.4 Партнер впроваджує та дотримується процедури Know Your Customer, що передбачає 

здійснення належної перевірки реальності суб’єктів господарювання. Впровадження 
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зазначеної процедури відбувається у формі та в спосіб, що не суперечить положенням 

процедури Know Your Customer, що існують в Компанії. Партнер повинен поставляти 

Продукцію виключно особам, які мають ліцензію на роздрібну чи гуртову торгівлю 

тютюновими виробами та щодо яких було успішно здійснено перевірку у відповідності до 

процедури Know Your Customer. 

5.5 Партнери Компанії повинні вживати відповідних заходів додаткового контролю щодо 

співпраці з суб’єктами, щодо яких є обґрунтовані підозри в їхньому залученні до незаконного 

обігу тютюнових виробів, відповідно до Процедури контролю з управління відвантаженнями 

Продукції у випадках затримання продукції правоохоронними органами інших держав. Крім 

того, Партнери Компанії, зокрема, повинні мати можливість відмовитися від співпраці з 

суб’єктами, щодо яких є обґрунтовані свідчення їхньої участі в незаконній торгівлі 

тютюновими виробами.  

5.6 Партнер повинен утримуватися від співпраці з суб’єктами, які регулярно змінюють 

назви юридичної особи з метою уникнення сплати акцизного податку на роздрібну торгівлю 

тютюновими виробами. 

6. КРИТЕРІЇ УПРАВЛІННЯ ВІДВАНТАЖЕННЯМИ, ПРОЗОРОСТІ ПОСТАВОК 

ТА КОНТРОЛЮ ЛАНЦЮГУ ПОСТАЧАННЯ. 

6.1  Компанія переслідує власну ділову мету провадження бізнес-діяльності на території 

України в забезпеченні попиту споживачів тютюнових виробів на території України шляхом 

вчасного та в повному обсязі доставлення до місць реалізації тютюнових виробів повного 

портфелю марок тютюнових виробів Компанії. В той же час, розуміючи поточний стан подій 

навколо зобов’язань, які існують у Компанії перед HMRC та OLAF стосовно недопущення 

незаконного обігу тютюнових виробів та вжиття заходів щодо боротьби з незаконним 

вивезенням тютюнових виробів за межі України, Компанія повинна зважено та відповідально 

ставитися до забезпечення прозорості руху Продукції. 

6.2 Компанія регулярно проводить оцінку споживчого попиту на марки Продукції свого 

портфелю. 

6.3  Для визначення рівнів споживання кожної марки Компанія бере до уваги наступні 

фактори: кількість осіб, що проживає в певній адміністративно-територіальній одиниці 

Україні, кількість представників кожної статі, віковий розподіл, схильність до певного 

формату сигарет, прив’язка споживача до певного цінового сегменту Продукції, рівні смол та 

нікотину в продукції, кількість сигарет в пачці, рівень прихильності до тієї чи іншої марки 

сигарет, кількість сигарет, що споживаються щоденно, частота придбання споживачем 

Продукції, тощо. 

6.4 Крім факторів, наведених в пункті 6.3, Компанія також враховує наявні тенденції 

розвитку кожної марки в тому чи іншому регіоні України, беручи до уваги прогнози щодо 

підвищення або зменшення попиту на такі марки Продукції в короткостроковій та 

середньостроковій перспективі. 

6.5 Компанія відслідковує обсяги, портфель та частоту замовлень на Продукцію, які 

надходять від Партнерів та Клієнтів, співставляючи характер замовлень з результатами 
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Оцінки споживчих потреб в певному регіоні України. До того ж, Компанія при обробці 

замовлення на відвантаження бере до уваги профіль Партнера/Клієнта, співставляючи 

відомості про історію обсягів та портфелю минулих замовлень контрагента із даними про 

вилучення Продукції, отриманими від OLAF. На підставі цих відомостей, які відображають, 

зокрема, дані Track and Trace про контрагента, який реалізував Продукцію, що була в 

подальшому в незаконний спосіб вивезена за межі України, Компанія може прийняти рішення 

про перегляд обсягу замовлення та приведення його у відповідність до рівня нормальних 

споживчих потреб. 

6.6 Компанія здійснює рішучих заходів щодо запобігання незаконному обігу тютюнових 

виробів, при цьому Компанія чітко усвідомлює важливість дотримання інтересів споживачів 

тютюнових виробів. З огляду на це Компанія переконана, що замовлення на Продукцію, 

отримане від Партнера/Клієнта, повинне відображати ситуацію із потребами споживачів 

марок Продукції в розрізі портфелю Компанії. За таких обставин Компанія вважає 

ненормальним замовлення на Продукцію, які складаються з однієї або декількох 

асортиментних позицій, і які не спрямовані на задоволення потреб споживачів, а натомість 

можуть стати потенційним джерелом нелегального обігу тютюнових виробів як на території 

України, так і за її межами, що, в свою чергу, може бути кваліфіковано як сприяння 

незаконному обігу тютюнових виробів з боку Компанії. 

6.7 Компанія вживає додаткових заходів контролю з управління відвантаженнями 

Продукції у випадках затримання продукції правоохоронними органами інших держав на 

підставі окремої Процедури. 

7. КРИТЕРІЇ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ 

7.1 Компанія переслідує мету встановлення тривалих партнерських стосунків з власними 

контрагентами, і зацікавлена в співпраці з суб’єктами, які здатні продемонструвати належний 

рівень фінансової стабільності.   

7.2 Компанія очікує, що Партнер/Клієнт забезпечує регулярне (щомісячне) звітування 

щодо реалізованих обсягів Продукції Компанії, включаючи обсяги, що були реалізовані 

кожним з контрагентів Партнера, з метою забезпечення прозорості щодо надання відомостей 

стосовно належної сплати всіх податків. 

7.3 Партнери та Клієнти Компанії повинні забезпечити прозорість фінансових операцій та 

суворе дотримання податкової дисципліни. 

7.4 Партнери та Клієнти Компанії здійснюють продаж Продукції виключно в формі та 

спосіб, передбачений законодавством України, із наданням Компанії відповідних 

підтверджуючих документів. 

7.5 Партнери та Клієнти повинні забезпечити відкритість та прозорість фінансових 

операцій, при чому операції Партнерів та Клієнтів з реалізації Продукції, що відображаються в 

бухгалтерських звітах, повинні співпадати з даними звітів щодо реалізованої Продукції, які 

надаються Компанії щомісячно.  
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7.6 Партнер повинен забезпечити надання в будь який момент відомостей, що 

підтверджують повну та належну сплату всіх податків стосовно власних продажів Продукції 

Компанії та стосовно продажів Продукції Компанії, здійснених власними контрагентами. 

7.7 Партнер та Клієнт визнає право Компанії здійснювати аудит по наданих звітах та 

фінансових операціях щодо продукції Компанії, в тому числі за допомогою незалежного 

аудитора. 

7.8 Компанія застосовує наступні умови розрахунків за відвантажену (поставлену) 

Продукцію:  

7.8.1 Передоплата; 

7.9 Товарний кредит (відстрочення платежу) за умови надання Партнером/Клієнтом 

засобів забезпечення платежів, включаючи, але не обмежуючись, наданням банківської 

гарантії. 

8. КРИТЕРІЇ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ ОБСЯГІВ ЗАМОВЛЕНЬ, ТА 

ЛОГІСТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЛЯ ПАРТНЕРІВ 

8.1 Компанія зацікавлена у співпраці з Партнерами, які планують активно розвивати бізнес 

дистрибуції. З огляду на це Компанія насамперед зацікавлена в отриманні від потенційних 

Партнерів та відповідному розгляді комерційних пропозицій (бізнес-планів), які 

демонструють прогрес в нарощуванні бази активної дистрибуції та очікуваних планів 

закупівель, демонструють реалістичні показники розвитку географічного покриття , надають 

відомості про очікуваний (запланований) обсяг інвестицій в інфраструктуру.   

8.2 Компанія очікує, що потенційний Партнер має здатність забезпечити дистрибуцію 

щонайменше [*]% національного об’єму Продукції Компанії через [*] місяців після початку 

співпраці та відповідно [*]% національного об’єму Продукції Компанії не пізніше, ніж через 

[*] місяців  після початку співпраці. 

8.3 Компанія віддає перевагу потенційним Партнерам, які мають досвід дистрибуції 

споживчими товарами широкого вжитку (FMCG) (враховується досвід діяльності юридичної 

особи, або досвід роботи управлінського персоналу, як в Україні так і закордоном), при цьому 

Компанія вважає, що такий досвід потенційного Партнера або управлінського персоналу 

потенційного Партнера в Україні або за її межами має становити щонайменше два роки; 

8.4 Партнер повинен мати можливість забезпечити дистрибуцію Продукції у розмірі не 

менше [*] млн. штук сигарет в місяць, при цьому Компанія вважає економічно доцільним і 

обґрунтованим очікувати сталі обсяги та періодичність замовлень, а саме: розмір замовлення 

однієї партії Продукції повинен становити не менше [*] млн. шт. сиг. на кожен зі складів 

Партнера, а кількість замовлень повинна бути не більше [*] партій на тиждень на 1 точку 

доставки, а при умові замовлень більше [*] млн. шт. сиг. на тиждень на кожну точку доставки 

– відповідно до [*] поставок на тиждень. 

8.5 Партнер забезпечує на кожному зі своїх складів наявність щонайменше триденного 

запасу кожної асортиментної позиції Продукції на момент кожної наступної поставки, з 

урахуванням запланованих Партнером обсягів поставок Продукції третім особам. 
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8.6 З метою забезпечення можливості придбання Продукції якомога більш широким колом 

споживачів, Компанія очікує, що Партнер має можливість забезпечити дистрибуцію Продукції 

до якнайбільшої кількості Місць продажу, які знаходяться на території щонайменше двох 

областей України, при чому забезпечення дистрибуції в таких областях має бути 

обґрунтованим Партнером міркуваннями організаційної та логістичної доцільності.  

8.7 Для забезпечення ефективного забезпечення доступності Продукції кінцевим 

споживачам, Компанія очікує, що Партнер здатен забезпечити дистрибуцію Продукції не 

тільки у великих населених пунктах (обласних, районних центрах), а й забезпечують 

дистрибуцію продукції у селищах міського типу та селах; 

8.8 Для належного задоволення потреб споживачів Компанія очікує, що активна 

дистрибуція повинна здійснюватися щонайменше у [*]% Місць продажу, які розташовані в 

межах діяльності Партнера у щонайменше [*] областях України з наданням планів розвитку, 

які забезпечать дистрибуцію Продукції у [*] областях через [*] місяців після початку 

співпраці, при цьому Партнер повинен забезпечити дистрибуцію продукції Компанії у обсязі, 

що становить не менше [*]% від об'єму по кожній області, де Партнер здійснює 

дистрибуційну діяльність, не пізніше, ніж через [*] місяців від початку співпраці.   

8.9 Партнер не повинен дискримінувати інших суб’єктів господарювання за ознаками 

каналів реалізації тютюнових виробів наприклад: АЗС, спеціалізовані кіоски, магазини, 

супермаркети; 

8.10 Партнер повинен мати персонал, призначений для роботи з категоріями Продукції 

Компанії та забезпечувати відвідування кожного Місця продажу щонайменше один раз на 

тиждень для підтримки належної частоти замовлень Продукції; 

8.11 Партнер повинен забезпечити можливість доставки Продукції із збереженням її 

споживчих характеристик до Місця продажу. 

9. ЗДІЙСНЕННЯ ВІДБОРУ ПАРТНЕРІВ ТА КЛІЄНТІВ 

9.1 Компанія розглядає звернення від Партнерів та Клієнтів, надіслані у письмовій формі 

поштою на адресу Компанії, із зазначенням інформації та поданням документів, вказаних у 

цьому розділі Політики. 

9.2 У зверненні Партнер або Клієнт повинен, зокрема, надати: 

9.2.1 копії усіх діючих ліцензій на право гуртової/роздрібної торгівлі тютюновими 

виробами; 

9.2.2 Партнер додатково повинен надати інформацію про досвід власників або топ-

менеджменту у гуртової торгівлі товарами широкого вжитку;   

9.2.3 інформацію про наявність чи відсутність санкцій з боку державних органів щодо 

дотримання законодавства про обіг тютюнових виробів та з питань оподаткування за останні 

12 місяців; 

9.2.4 інформацію про наявні склади та логістичні центри (в т.ч. зареєстровані місця 

зберігання тютюнових виробів з відповідними копіями документів); 
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9.2.5 інформацію про наявний автотранспорт, персонал, чи відповідні договори з 

логістичними організаціями (у разі співпраці з логістичними організаціями, слід зазначити їх 

найменування); 

9.2.6 інформацію про наявність чи можливість отримання кредитних ліній для забезпечення 

банківської гарантії (у довільній формі); 

9.2.7 інформацію про наявну дистрибуцію (для Партнерів) (зазначити населені пункти та 

перелік місць реалізації товарів широкого вжитку, в т.ч. тютюнових виробів, у які 

здійснюються поставки); 

9.2.8 підтвердження про готовність співпрацювати з Компанією відповідно до критеріїв, 

встановлених даною Політикою; 

9.2.9 для Партнерів - комерційну пропозицію (бізнес-план), який відображає правдиві та 

реалістичні плани забезпечення критеріїв, наведених у Розділі 8 цієї Політики.   

9.2.10 для юридичних осіб – копії наступних документів: 

- Статут; 

- Звіт про прибуток та збитки (звіт про фінансові результати), баланс, звіт про рух 

грошових коштів (документи надаються за попередній та поточний роки); 

- В разі, якщо засновником Партнера є юридична особа - інформацію про ланцюг 

власників (бенефіціарів) Партнера до кінцевого власника (у довільній формі) – фізичної особи; 

9.2.11 для  фізичних осіб-підприємців – копії наступних документів: 

- Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; 

- Паспорт; 

- Податкові декларації за попередній та поточний роки; 

9.3 Компанія зобов’язується зберігати конфіденційність інформації, що була одержана від 

Партнера/Клієнта. 

9.4 У разі, якщо звернення містить неповну або неточну інформацію, Компанія протягом 

60 днів з дня отримання інформації та документів повідомляє письмово на поштову адресу 

Партнера/Клієнта про необхідність подання додаткових документів та інформації із 

зазначенням документів чи інформації, яких бракує у зверненні. 

9.5 У разі виникнення необхідності уточнення відомостей, наданих в комерційній 

пропозиції, Компанія може звернутися до Партнера з відповідним запитом протягом 60 днів з 

моменту отримання відповідної інформації.  

9.6 Протягом 60 днів з дня отримання від Партнера/Клієнта запитаної інформації та 

документів у повному обсязі Компанія повідомляє про згоду або незгоду на початок 

переговорного процесу з метою узгодження комерційних умов співпраці. 

9.7 Компанія вправі відмовитися від подальших переговорів у наступних випадках: 

9.7.1 Ненадання інформації чи документів, передбачених цією Політикою; 

9.7.2 Невідповідність суб’єкта критеріям, встановленим цією Політикою; 

9.7.3 Партнер/Клієнт є прямим конкурентом Компанії, або особою, що пов’язана з прямими 

конкурентами Компанії, та перебуває в потенційному конфлікті інтересів, що може зашкодити 

ефективній дистрибуції Продукції. 

9.7.4 Недостовірність відомостей, представлених у комерційній пропозиції Партнера. 


