
 

 

ПОЛІТИКА ЩОДО КОМПЛЕКСНОЇ ЮРИДИЧНОЇ 
ПЕРЕВІРКИ ТРЕТЬОЇ СТОРОНИ (ПКЮП3)? 

 

 
 

 
 
 
Що таке Політика щодо комплексної юридичної перевірки третьої сторони (ПКЮП3)? 
 
У цій Політиці ПКЮП3 викладено вимоги та процеси, яких необхідно дотримуватися під час 
взаємодії GXO зі сторонніми діловими партнерами. Політика визначає наші зобов’язання щодо 
встановлення довгострокових партнерських відносин, які закладені на міцній основі та 
захищають бізнес від непотрібних ризиків, зокрема у сферах хабарництва та корупції, санкцій і 
торговельних обмежень, відмивання грошей та прав людини.   
 
Навіщо нам потрібна ця Політика ПКЮП3? 
 
GXO прагне жити відповідно до своїх цінностей та працювати відповідно до всіх 
чинних законів, і ми маємо намір співпрацювати лише з тими третіми сторонами, які 
поділяють це зобов’язання.   Крім того, ми зобов’язані мати надійну програму комплексної 
юридичної перевірки третіх сторін відповідно до законів багатьох юрисдикцій, у яких ми 
працюємо, зокрема таких: Закон США про корупцію за кордоном (US Foreign Corrupt Practices 
Act, FCPA) і Директиви США з визначення міри покарання (US Sentencing Guidelines), Закон 
Великобританії про хабарництво (UK Bribery Act) і Французькі закони про обов’язок пильності та 
Sapin ii.   
 
На кого впливає ця Політика? 
 
GXO: Усі співробітники GXO повинні переконуватися, що треті сторони, з якими ми працюємо, 
дотримуються нашого Кодексу ділової етики та цієї пов’язаної Політики щодо комплексної 
юридичної перевірки третіх сторін.  Однак функціональні підрозділи, які несуть конкретну 
відповідальність за адаптацію постачальників і клієнтів та/або постійні відносини з третьою 
стороною, повинні гарантувати, що процедури комплексної юридичної перевірки, яких вимагає 
ця політика, були проведені.  
 
 
Бізнес-партнери:  Політика ґрунтується на оцінці ризику для ділових партнерів.  Усі треті 
сторони повинні пройти стандартний рівень комплексної юридичної перевірки, який включає 
перевірку за списками підсанкційних сторін (ПСПС), тоді як треті сторони, які діють у 
юрисдикціях або галузях з більш високим рівнем ризику (іменуються «Охоплені сторони»), 
підлягатимуть розширеній комплексній перевірці.  
 
 
 
Що вам потрібно зробити? 



 

 
Ключова суть ПКЮП3 полягає в тому, щоб «знати свого партнера».  Це означає вживання 
відповідних заходів для документування ключової інформації про існуючих або потенційних 
ділових партнерів GXO та виконання певних процедур перевірки.  Цей процес необхідно 
виконувати для всіх нових Третіх сторін, перш ніж вони зможуть працювати з GXO.  
Процес необхідно повторювати кожні три роки для Охоплених сторін і кожні п’ять років для всіх 
інших Третіх сторін. 
 
Для всіх Третіх сторін Комерційний підрозділ повинен проводити принаймні 
«Стандартну» Комплексну юридичну перевірку.  Якщо третя сторона визначена як 
«Охоплена сторона», також має бути проведена Розширена Комплексна юридична 
перевірка. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Дотримання цієї Політики 
 
Команди з питань етики й комплаєнсу та внутрішнього аудиту контролюватимуть дотримання 
цієї Політики.  Недотримання цієї Політики може мати серйозні юридичні, репутаційні, фінансові 
та операційні наслідки для компанії, а також призводити до дисциплінарних стягнень для 
працівників аж до звільнення.   
 
GXO заохочує культуру відкритості та прозорості, коли будь-хто може поставити запитання чи 
висловити занепокоєння, не боячись помсти.  Співробітники, які мають запитання чи сумніви, 
пов’язані з дотриманням цієї Політики, повинні звертатися до Команди з питань етики та 
комплаєнсу за адресою ethics@gxo.com або за допомогою будь-якого з наших внутрішніх 
варіантів звітності, доступних за адресою https://ethics.gxo.com.   

mailto:ethics@gxo.com
https://ethics.gxo.com./


 

Розширена комплексна юридична перевірка та «Охоплені сторони»  
 

Охоплені сторони 
 
Митні брокери 
 

 
Будь-яка компанія чи приватна особа, яку наймає компанія 
GXO для надання послуг із розмитнення від імені GXO чи її 
клієнтів. 
 

Агенти з відправки 
вантажів 
 

Будь-яка компанія чи приватна особа, яку наймає компанія 
GXO для надання послуг із митного експедирування від імені 
GXO чи її клієнтів. 
 

Торгові агенти 
 

Будь-яка компанія чи приватна особа, яку наймає компанія 
GXO як незалежного підрядника для надання послуг із питань 
торгівлі й маркетингу. 
 

Транспортні 
субпідрядники 
 

Будь-яка компанія/приватна особа, яку наймає GXO для 
надання транспортних послуг.  
 

Агентства з тимчасового 
працевлаштування  
 

Будь-яка компанія/фізична особа, яку наймає GXO для 
надання тимчасових трудових ресурсів.  
 

Орендодавці/ 
забудовники нерухомості 

Де орендодавець/забудовник був визначений замовником. 
 

Урядові консультанти  
 

Надає послуги з відповідності, лобіювання чи адвокації та 
проводить зустрічі чи спілкується з посадовими особами для 
отримання ліцензії, регуляторної вигоди чи інших схвалень 
або переваг з боку уряду для компанії XPO чи її клієнтів. 
 

Партнери спільного 
підприємства 
 

Будь-яка компанія або фізична особа, з якою компанія GXO 
створює спільне підприємство чи подібну юридичну структуру 
для подальшої комерційної співпраці. 
 

Клієнти/постачальники Розташовані в географічних регіонах з індексом сприйняття 
корупції (CPI) 50 або менше, які можна переглянути тут: CPI 
chart.xlsx (sharepoint.com) 
 

Партнери за зоною 
вільної торгівлі або 
митним складом 

Будь-який клієнт, якому ми будемо надавати або для якого 
будемо управляти зоною вільної торгівлі чи митним складом. 

Кейтерингові, клінінгові 
або будівельні компанії 

Будь-яка компанія або фізична особа, яка надає послуги GXO 
в цих галузях. 

 
Після ідентифікації Охопленої сторони необхідно розпочати Розширену Комплексну юридичну 
перевірку. Ця Розширена Комплексна юридична перевірка виконується в системі 319, до якої 
можна отримати доступ ТУТ.  Система 319 створить анкету, яку Третя сторона повинна буде 
заповнити, після чого Третя сторона буде або схвалена чи відхилена або буде запитана 
додаткова інформація. Кроки Стандартної та Розширеної Комплексної юридичної перевірки 
описані в Додатку 3. 
 
Треті сторони, зареєстровані в системі 319, підлягають постійному моніторингу, під час якого 
фіксуватимуться будь-які несприятливі зміни в їхніх даних та повідомлятимуться Команді з 
питань етики та комплаєнсу.  Аналогічно, якщо GXO отримує негативну інформацію, пов’язану 
з Третьою стороною, її необхідно передати Команді з питань етики та комплаєнсу.  Команда з 
питань етики та комплаєнсу виконає необхідні перевірки, щоб переконатися, що GXO бажає 
продовжувати ділові стосунки.  В обох випадках це може вимагати перегляду початкової оцінки 
ризику Третьої сторони та, за необхідності, проведення додаткових процедур комплексної 
юридичної перевірки. 

https://gxologistics.sharepoint.com/:x:/r/sites/166/IMCR/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7bB0C08904-10A0-4B1F-8552-B15CFB17AD4A%7d&file=CPI%20chart.xlsx&action=default&mobileredirect=true
https://gxologistics.sharepoint.com/:x:/r/sites/166/IMCR/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7bB0C08904-10A0-4B1F-8552-B15CFB17AD4A%7d&file=CPI%20chart.xlsx&action=default&mobileredirect=true
https://319gxo.com/


 

Додаток 1.  Вимоги до проведення комплексної юридичної перевірки 
 
  

 РИЗИК 
 Усі Треті сторони   Охоплені сторони рівня 1   Охоплені сторони рівня 2 

           

     Торгові агенти   Торгові агенти 

     
Транспортні 

субпідрядники   
Транспортні 

субпідрядники 

     
Агентства з тимчасового 

працевлаштування   
Агентства з тимчасового 

працевлаштування 

 Усі Треті сторони   Митні брокери   Митні брокери 

     Урядові агенти   Урядові агенти 

     Урядові консультанти   Урядові консультанти 

     Орендодавці   Орендодавці 

     

Партнери за зоною 
вільної торгівлі та 
митним складом   

Партнери за зоною 
вільної торгівлі та 
митним складом 

     
Кейтерингові, клінінгові 
або будівельні компанії   

Кейтерингові, клінінгові 
або будівельні компанії 

     
Партнери спільного 

підприємства   
Партнери спільного 

підприємства 

     
Агенти з відправки 

вантажів   
Агенти з відправки 

вантажів 

Стандартні 
процедури 

комплексної 
юридичної 
перевірки 

Так   Так   Так 

Чи потрібна 
Розширена 
комплексна 

юридична перевірка 
(КЮП)? 

Ні   Так   
Так, плюс додатковий 
дослідницький аналіз 

Хто може це 
затвердити? 

Комерційний 
підрозділ GXO 

  
Комерційний підрозділ 
GXO і Команда з питань 

комплаєнсу 
  

Вище виконавче 
керівництво — 

комерційний підрозділ 
GXO та відділ 

комплаєнсу, Рада 
директорів GXO (якщо 

доречно) 

Періодичність 
проведення 
Комплексної 
юридичної 
перевірки 

5 роки   3 роки   3 роки 

Збереження даних 
5 років після 

закінчення ділових 
відносин   

5 років після закінчення 
ділових відносин 

  

5 років після закінчення 
ділових відносин 

  З будь-яких питань або запитів звертайтеся за адресою: ethics@gxo.com 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

ДОДАТОК II  
 

Процес КЮП3  
 
 

 
 
  



 

 
Додаток III — Інструкції щодо Стандартної та Розширеної комплексної юридичної перевірки 319 

 
 
Щоб почати процес, клацніть ТУТ. 
 
 
Виберіть свою мову 
 

 
 
Будь ласка, натисніть «GXO Employee» (Співробітник GXO)  
 

 
 
 
 
Якщо ви користуєтеся системою вперше, ви повинні зареєструватися, натиснувши посилання «Register» 
(Зареєструватися). 

 
 

https://319gxo.com/


 

 
Заповніть інформаційні поля на екрані.  Натисніть «Submit» (Відправити) 

 
 
 
 
Ви отримаєте електронний лист із підтвердженням активації вашого профілю 319.  Адресою 
відправлення цього електронного листа буде GXO Ethics, і вам потрібно буде натиснути посилання, щоб 
активувати свій обліковий запис. 
 

 
 
Якщо ви вже зареєстровані в 319 або після завершення реєстрації натисніть кнопку «Single Sign On (SSO) 
Login» (Єдиний вхід).  
 



 

 
 

 
Стандартний процес Комплексної юридичної перевірки з використанням 319 
 
Якщо третя сторона не належить до типу, зазначеного в списку Охоплених сторін, натисніть «Restricted 
Parties Screen (RPS)» (Екран підсанкційних сторін, ЕПС).  Зверніть увагу, що Перевірка за списком 
підсанкційних сторін є лише одним із компонентів Стандартного процесу Комплексної юридичної 
перевірки.  Корпоративна реєстрація, страхування та інші документи компанії все одно потрібно буде 
зібрати та переглянути в рамках процедури налаштування нової компанії. 
 

 
 
 
Виберіть тип третьої сторони, натиснувши відповідний варіант вибору. 
 



 

 
 
Заповніть усі поля, указавши юридичну назву третьої сторони, яку ви перевіряєте, країну, в якій 
розташована ця третя сторона, і вибравши відповідний тип третьої сторони.  Слід заповнити поля міста, 
штату та поштового індексу, якщо у вас є ця інформація.  Натисніть «Submit» (Відправити). 
 
Наприклад, у полі «Company Name» (Назва компанії): 
 

• введіть AMC Cold Transport S.R.L 
o Не вводьте AMC 
o Не вводьте AMC Transport 
o Не вводьте AMCCT 

 
 

 
 
 
Якщо ім’я третьої сторони схоже на ім’я, яке вже було перевірено, система розпізнає це та попросить вас 
підтвердити, що це дублікат чи нова третя сторона.  Якщо це дублікат, не переходьте по екрану й 
натисніть «Cancel» (Скасувати).  Якщо це нова, інша третя сторона, натисніть «Proceed with Screen» 
(Продовжити переходити по екрану).  
 



 

  
 
Система 319 виконає перевірку за різними списками підсанкційних сторін і поверне один із двох 
результатів.  Зелена галочка вказує, що ви можете рухатися далі в перевірці третьої сторони.  Червоний 
«X» буде вказувати, що подальші дії буде виконувати Команда з питань етики та комплаєнсу. 
 

 

 
 



 

Розширений процес Комплексної юридичної перевірки 

 
У цьому розділі наведено докладну інформацію про процес Розширеної Комплексної юридичної 
перевірки, і його слід дотримуватися для всіх Охоплених сторін. 
 
 
Натисніть «3rd Party Due Diligence (3PDD)» (Комплексна юридична перевірка третіх сторін (КЮП3) 
 

 
 
Натисніть «Evaluate a New Third-Party» (Оцінити нову третю сторону) 
 

 
 
 
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ:  Усі поля та запитання в Заяві про обґрунтування бізнесу необхідно максимально 
заповнити відомою вам інформацією.  Щоб система прийняла подані дані, необхідно заповнити всі поля 
та запитання із зірочкою (*).  Запитання, на які ви відповідаєте в Заяві про обґрунтування бізнесу, 
визначають рівень ризику, пов’язаного з третьою стороною. 
 
Введіть ім’я й місцезнаходження третьої сторони, ім’я та прізвище контактної особи та адресу 
електронної пошти, на яку буде надіслана анкета в цифровому вигляді.  У полі «Third Party Company 
Name» (Назва компанії Третьої сторони) необхідно ввести юридичну назву.    У полі місцезнаходження 
необхідно вказати країну, в якій третя сторона надаватиме товари та послуги GXO.  Натисніть «Submit» 
(Відправити) 
Приклад: 
 

• введіть AMC Cold Transport S.R.L 
o Не вводьте AMC 
o Не вводьте AMC Transport 
o Не вводьте AMCCT 

 



 

 
 
 
Введіть адресу, місто, поштовий індекс, штат, номер телефону та веб-сайт компанії.  Крім того, введіть 
контактну інформацію особи в Третій стороні, яка має заповнити анкету щодо її практик комплаєнсу. 
 

 
 
 
Будь ласка, зробіть відповідний вибір у цьому розділі.  Якщо ви не знаєте, чи третя сторона є публічною 
компанією або дочірньою компанією, зверніться до своєї контактної особи в компанії.  Виберіть усі 
країни, де третя сторона пропонуватиме товари та послуги GXO.  Ви можете завантажити будь-які 
документи, які вам могли надати, як-от Кодекс поведінки постачальника, Реєстрація компанії або інші 
відповідні документи. 



 

 
 

 
 
Розділ інформації про бізнес-спонсора буде попередньо заповнено даними.  Будь ласка, введіть 
інформацію про свого менеджера.  



 

 
 
Коли питання та поля будуть заповнені, натисніть «Submit» (Надіслати).   

 
 
Після подання Заяви про обґрунтування бізнесу Відділ із питань етики та комплаєнсу перевірить цю 
інформацію.  Якщо немає питань чи проблем, Анкета комплексної юридичної перевірки (АКЮП) буде 
надіслана третій стороні в цифровому вигляді для її заповнення.   
 
Залежно від результатів Анкети комплексної юридичної перевірки, Відділ із питань етики та комплаєнсу 
може призначити третю сторону, яка підлягає Розширеній Комплексній юридичній перевірці рівня 2. 
 
На основі результатів Розширеної Комплексної юридичної перевірки третя сторона буде схвалена або 
відхилена, а в подальшому розглянута під керівництвом Команди з питань етики та комплаєнсу.  
Результати Розширеної Комплексної юридичної перевірки другого рівня мають бути затверджені 
Комерційним підрозділом GXO, Командою з питань етики та комплаєнсу й відповідним виконавчим 
керівником (тобто регіональним президентом).  Залежно від виявленого рівня ризику, може бути 
необхідно, щоб відносини з Третьою стороною ухвалила Рада директорів GXO. 
 
Якщо у вас виникли запитання щодо процесу Комплексної юридичної перевірки третьої сторони, 
зверніться до Відділу етики та комплаєнсу за адресою ethics@GXO.com.   
 

mailto:ETHICS@GXO.com

