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ПРОГРАМА 

«Знай свого Контрагента» 
 

Програма «Знай свого Контрагента» (надалі – Програма) розроблена для вивчення 

потенційних Клієнтів та діючих Контрагентів через впровадження системи внутрішнього 

контролю, на підставі якої здійснюються фінансово-господарські взаємовідносини суб’єктів 

господарювання, та яка має забезпечити запобігання незаконної торгівлі Товаром та усунення для 

Компанії можливих негативних наслідків (фінансових, юридичних, комерційних, репутаційних та 

інших) при роботі з усіма своїми Контрагентами. 

 

Загальні положення Програми.  

Визначення термінів, що застосовуються у Програми. 

 

Наша компанія відкрита до співпраці і готова розглядати заявки на укладення договорів з 

усіма потенційними Контрагентами, за умови відповідності потенційних умов, зазначених у цій 

Програмі. 

Ця Програма має пряме відношення до працівників Компанії, посадових осіб Компанії та усіх 

Контрагентів Компанії (в тому числі Потенційних) які купують чи планують купувати Товар у 

Компанії на договірних засадах. Програма є обов’язковою для всіх структурних підрозділів, в 

тому числі філій Компанії (надалі у тексті Програми кожен структурний підрозділ Компанії і сама 

Компанія в цілому іменується як Компанія). 

У разі виникнення сумнівів щодо застосування критеріїв, зазначених у даній Програмі 

відповідальні Працівники повинні звернутись до юридичного відділу компанії. 

Умови цієї Програми є єдиними для усіх існуючих Контрагентів (Потенційних Контрагентів) , 

на території України. 

У даній Програмі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: 

Компанія як суб'єкт господарювання, купує Товар у Постачальника та на підставі ліцензії на 

оптову торгівлю тютюновими виробами та здійснює оптову реалізацію Товару на умовах договору 

поставки та/або на підставі ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами, здійснює 

продаж Товару в роздріб. 

Постачальник – суб’єкт господарювання, який зареєстрований в установленому чинним 

законодавством України порядку, має усі необхідні дозвільні документи та здійснює продаж 

(постачання) Компанії вироблених, імпортованих або придбаних ним Товарів. 

Товар – тютюнові вироби, системи для нагрівання тютюну, електронні сигарети та інші 

вироби, призначені для використання при споживанні тютюнових виробів та які закуповуються 

Компанією у Постачальника з подальшим перепродажем Контрагентам чи кінцевим споживачам. 
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Тютюнові вироби – сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також 

люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, замінники тютюну, тютюнові екстракти 

та есенції, махорка та інші вироби з тютюну чи його замінників для куріння, нюхання, смоктання 

чи жування кінцевими споживачами. 

Договір поставки – укладений між Компанією та Контрагентом письмовий правочин, який 

регулює їх взаємовідносини щодо поставки Товару. 

Склад – нежитлове приміщення, яке призначено для зберігання оптових партій Товару та 

внесене до Єдиного державного реєстру місць зберігання. 

Торгова точка (ТТ) - стаціонарні торгові об'єкти, розташовані в будівлях, спорудах і які 

призначені для продажу Товару кінцевим споживачам. 

Контрагент або Потенційний Контрагент –– юридична особа чи фізична особа - 

підприємець, яка працює із Компанією на умовах заключного Договору поставки чи яка планує 

укласти такий Договір поставки з Компанією. 

Вивчення фінансово-господарської діяльності Контрагента – проведення порівняльного 

аналізу інформації, отриманої під час здійснення аналізу фінансово-господарських операцій 

Контрагента, з інформацією, отриманою під час установлення ділових (договірних) відносин. 

Ризик репутації – це наявний або потенційний ризик для надходжень і капіталу Компанії, 

який впливає на спроможність встановлювати нові відносини з Контрагентами, надавати нові 

послуги або підтримувати наявні відносини, та може призвести до фінансових втрат або 

зменшення клієнтської бази Компанії, притягнення до адміністративної, цивільної або 

кримінальної відповідальності посадових осіб Компанії. 

Інші терміни у Програмі вживаються у значеннях, наведених в законах і підзаконних 

нормативно-правових актах України, зокрема тих, які прийняті уповноваженими державними 

органами з питань формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання і 

протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 

 

Рішення про співробітництво як кінцевий продукт Програми. 

 

Рішення про співробітництво з Контрагентом приймається Компанією за наступних умов: 

 

А) Потенційний Клієнт чи Контрагент, з яким укладено договір поставки, відносно якого буде 

здійснюватися ідентифікація, повинен надати Компанії такі відомості (у тому числі у формі копій 

документів, належним чином завірених підписом своєї уповноваженої особи та відбитком 

печатки, за її наявності): 



ТОВ «ГАЛИЧИНА-ТАБАК» 

Програма «Знай свого Контрагента»   

 
 

3 

1. Заповнену Контрагентом анкету в електронному вигляді (ПДФ) із підписом своєї 

уповноваженої особи та відбитком печатки, за її наявності (ДОДАТОК 1) ; 

2. Засвідчену Контрагентом копію діючої ліцензії на право оптової та/або роздрібної торгівлі 

тютюновими виробами ; 

3. Засвідчену потенційним Контрагентом копію довідки (копії довідок) про внесення місця 

(місць) зберігання тютюнових виробів до ЄДР місць зберігання (лише для потенційних 

Контрагентів – Оптових Торговців) ; 

4. Підтвердження, яке гарантує, що площа складського приміщення Контрагента відповідає 

кількості Товару, який Контрагент має намір закуповувати, а також відповідність складського 

приміщення усім санітарним, протипожежним та іншим нормам та стандартам що встановленні 

чинним законодавством для такого роду приміщень та здатність такого приміщення забезпечити  

належне зберігання тютюнових виробів із збереженням їх споживчих характеристик (лише для 

потенційних Контрагентів – Оптових Торговців) ; 

5. Засвідчену належним чином копію свідоцтва про сплату єдиного податку або витягу з 

реєстру платників єдиного податку (для платників єдиного податку) ;  

6. Засвідчену належним чином копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану 

вартість або витягу з реєстру платників ПДВ (якщо є платником ПДВ) ; 

7. Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном, 

ідентифікаційні дані представника Контрагента ; 

8. Засвідченні належним чином потенційним Контрагентом копії сторінок Статуту (лише для 

юридичних осіб) ; 

9. Засвідченні потенційним Контрагентом копії довідок з банків про відкриття потенційному 

Контрагенту банківських рахунків, що будуть використовуватись для розрахунків з Компанією ; 

10. Засвідченні належним чином Контрагентом копії актуальної фінансової звітності в складі 

звіту про фінансові результати та балансу, а також декларацію з ПДВ з усіма додатками (на 

вимогу Компанії); 

11. Засвідчена належним чином потенційним Контрагентом інформація про кінцевих 

бенефіціарних власників та структура власності (для юридичних осіб) ; 

12. Копії паспортів Керівника та Головного бухгалтера Контрагента та ідентифікаційних 

кодів, завірені їх підписами (лише для юридичних осіб), копію паспорту та індикаційного коду 

фізичної особи – підприємця, завірену його підписом (для ФОП) (на вимогу Компанії) ;  
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13.  Засвідчена належним чином потенційним Контрагентом інформація щодо відсутності 

заборгованості  податків і зборів (для юридичних осіб) ; 

14. Лист у довільній формі з відображенням  з характеристики та кількості торгівельних 

точок, їх об’ємами та регіоном реалізації ними Товару ; 

15. Підтвердження здатності Потенційного Контрагента забезпечувати надання 

систематичної звітності з визнання продажу Товару . 

Б) Вищевказаний перелік документів не є вичерпним, Компанія залишає за собою право 

вимагати інші документи, необхідні для перевірки відповідності свого майбутнього або існуючого 

Контрагента. 

В) Копії, які подаються потенційним Контрагентом – юридичною особою, повинні бути 

скріплені печаткою та підписом керівника такої юридичної особи або підписом іншої 

уповноваженої на вчинення таких дій особи із зазначенням – «Згідно з оригіналом» або «Копія 

вірна»; листи-підтвердження, які подаються потенційним Контрагентом – юридичною особою, 

повинні бути оформлені на офіційному бланку такої юридичної особи, скріплені печаткою та 

підписом її керівника або підписом іншої уповноваженої на вчинення таких дій особи. У випадку 

двосторонньої копії документу та наявності інформації з двох сторін, така копія повинна бути 

завірена з обох сторін. 

Копії зазначених вище документів, які подаються потенційним Контрагентом – фізичною 

особою – підприємцем, повинні бути скріплені печаткою та підписом відповідної фізичної особи – 

підприємця або підписом іншої уповноваженої на вчинення таких дій особи із зазначенням – 

«Згідно з оригіналом» або «Копія вірна»; а бізнес-план, листи-підтвердження, які подаються 

потенційним Контрагентом – фізичною особою – підприємцем, повинні бути скріплені печаткою 

та підписом відповідної фізичної особи – підприємця або підписом іншої уповноваженої на 

вчинення таких дій особи. Якщо потенційний Контрагент – фізична особа – підприємець здійснює 

підприємницьку діяльність без печатки, то поряд з підписом повинно бути зазначено «працюю без 

печатки». Копії документів повинні бути зроблені виключно з оригіналів документів. У випадку 

двосторонньої копії документу та наявності інформації з двох сторін, така копія повинна бути 

завірена з обох сторін. 

Г) Усі зазначені вище документи повинні бути надані компанії потенційними Контрагентами 

разом з листом з щодо можливості співпраці. 

Д) Рішення про встановлення співпраці та договірних відносин приймається з урахуванням 

результатів проведеної оцінки 

Є) Контрагенти Компанії після укладання відповідного договору поставки, зобов’язані 

здійснювати обмін інформацією з Компанією щодо розумного попиту Товару ними та їх 

наступними контрагентами на постійній основі. Контрагенти повинні надавати Компанії 



ТОВ «ГАЛИЧИНА-ТАБАК» 

Програма «Знай свого Контрагента»   

 
 

5 

відповідні статистичні данні щодо розумного попиту в розрізі кожної марки Товару один раз у 

квартал або за вимогою компанії, протягом 10 календарних днів з моменту направлення такої 

вимоги Компанією. У разі, якщо Контрагент має інформацію щодо різкого збільшення попиту 

Товару окремою торгівельною точкою, він повинен негайно повідомити про це Компанію.   

Ж) Відповідальний працівник Компанії зобов'язаний пересвідчитися в чинності (дійсності) 

поданих Клієнтом/Контрагентом документів та відповідності їх оформлення вимогам 

законодавства України до встановлення ділових (договірних) відносин, вчинення правочинів, 

проведення фінансової операції. 

З) Відповідальний працівник Компанії зобов'язаний підтверджувати вжиті заходи та отримані 

результати щодо ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта/Контрагента [у тому числі оцінки 

(уточнення оцінки) фінансового стану], уточнення/додаткового уточнення інформації про 

Клієнта/Контрагента, поглибленої перевірки Клієнта/Контрагента, наданої Клієнтом 

(Контрагентом)/представником Клієнта (Контрагента)/особою, від імені або за дорученням чи в 

інтересах якої проводиться фінансова операція, інформації на підставі офіційних документів 

та/або інформації, одержаної від Клієнта/Контрагента (представника Клієнта/Контрагента) і 

засвідченої ним, а також з інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою). 

И) Контрагенти зобов’язані не частіше ніж один раз на рік надавати Компанії усі 

документи та інформацію згідно цієї Програми або підтверджувати її актуальність. 

І) У разі внесення змін в надані Компанії документи або якщо змінилася будь-яка надана 

Компанії інформація згідно цієї Програми, Контрагент зобов’язаний повідомити Компанію у 

письмовій формі про такі зміни з наданням підтверджуючих документів протягом 10 календарних 

днів з дня настання таких змін. 

Ї) Компанія залишає за собою право здійснити перевірку Контрагента та наданої ним 

інформації та документів на будь-якому етапі співпраці шляхом надсилання Контрагентові 

відповідного запиту. Перевірка Контрагента може бути здійснена уповноваженими 

представниками Компанії шляхом відвідування Контрагента та його точок продажу Товару. 

Й) Уся інформація, що буде отримана у процесі взаємовідносин за цією Програмою не 

підлягає розголошенню третім особам, як зі сторони Компанії, так і зі сторони Контрагентів, та не 

повинна порушувати норми чинного в Україні законодавства. 

 

 

 

 

 

 

 


