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Етика, відповідність нормам і чесність — це критично важливі компоненти 

нашої культури ведення бізнесу у Westinghouse. Ми повинні демонструвати 

високі результати в кожній із цих галузей, щоб зберігати свої позиції; 

разом вони надзвичайно важливі для нашої ліцензії на діяльність.

Щодня в кожній ситуації та в кожній країні, де ми працюємо або маємо намір 

працювати, усі ми повинні дотримуватися етичних практик ведення бізнесу, 

описаних у нашому Глобальному етичному кодексі. Коли потрібно, нагадуйте 

нашим колегам, підрядникам і партнерам про наші практики етичного ведення 

бізнесу та дотримуйтеся їх самі, оскільки вони визначають, ким ми є. Роблячи 

так, ми можемо бути впевнені, що вчиняємо правильно та підтримуємо 

нашу міцну етичну культуру. Кожен співробітник нашої компанії повинен 

дотримуватися принципу Чесність у нашій основі — завжди та за всіх обставин.

З радістю представляю щорічне оновлення нашого Кодексу. Разом із 

супроводжувальним навчальним курсом наш Кодекс допомагає всім нам 

зрозуміти, що від нас вимагається та яких законів ми повинні дотримуватись 

у своїй роботі. У нашому Кодексі та навчальному курсі також докладно 

пояснюється, до яких ресурсів ми можемо звертатися, коли в нас виникатимуть 

запитання або сумніви. Одним із ключових ресурсів є Глобальна гаряча лінія 

з питань етики та дотримання норм, на яку ви можете звернутися багатьма 

способами, зберігаючи абсолютну конфіденційність, як пояснюється в 

нашому Кодексі. Завжди пам’ятайте, що Westinghouse дотримується 

принципу нульової терпимості до будь-яких проявів помсти 

відносно осіб, які повідомляють про проблеми.

Завжди дотримуватися найвищих рівнів 

чесності — це наш обов’язок перед нашими 

колегами, клієнтами, регуляторними 

органами та зацікавленими особами, 

а також перед нами самими. Я з 

гордістю приєднуюсь до вас для 

продовження великих традицій і надбання 

Westinghouse. І я з радістю працюватиму 

з вами задля створення етичної культури 

світового класу, яка гарантуватиме 

успішність нашого бізнесу в майбутньому.

З повагою, 

Повідомлення від Патріка

Патрік Фрегмен

Президент і виконавчий директор
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Елеонора
Нівель, Бельгія
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Чесність на робочому місці — це набагато більше, ніж просто дотримуватися законів, 

Westinghouse Global Ethics Code, політик і процедур нашої компанії. Чесність потребує 

непохитної поваги до інших людей, а також відданості чесній і справедливій взаємодії з 

людьми в компанії Westinghouse і за її межами.

Створення й підтримання культури чесності є основоположним для майбутнього успіху 

Westinghouse.

Сила Westinghouse, сила Чесність — наша сутність походить від кожного співробітника цієї 

компанії. 

Щодня вчиняти правильно — це наш вибір.

Це наш Кодекс.

Чесність — наша сутність

Miracle  
Чудо, Хопкінс,  

Південна Кароліна,  
США
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Огляд 
програми

Письмові 
стандарти 

й процедури

Навчання 
та комунікації

Конфіденційне 
повідомлення

Аудит і 
моніторинг

Реагування та 
попередження

Впровадження 
та дисципліна

У Westinghouse діє незалежна Програма з етики та дотримання норм під 

керівництвом Chief Compliance Officer. Підрозділ із Глобального дотримання 

норм і етики керує програмою з дотримання норм, яка має на меті забезпечувати 

етичне ухвалення рішень, запобігати неетичній поведінці та виявляти її. Хоча 

запровадження потужної Програми з етики та дотримання  

норм важливе для нашого успіху, відповідальність за дотримання норм лежить  

на кожному співробітнику Westinghouse. 

Підрозділ із глобального дотримання норм і етики співпрацює зі структурними  

та глобальними функціональними підрозділами, зокрема з відділом, що 

займається людьми і культурою, фінансовим відділом, відділом внутрішнього 

аудиту, ланками постачання, Global Employee Concerns Program, відділом безпеки 

та іншими відділами, щоб підтримувати ефективну програму з дотримання 

норм. Наша глобальна мережа зі взаємодії щодо дотримання норм створена для 

того, щоб допомогти вам отримати відповіді на питання, пов’язані з етикою та 

дотриманням норм у вашій організації. 

Global Ethics Code — це ключовий елемент нашої Програми з етики та дотримання норм, 

у якому викладено стандарти етичної поведінки для всіх співробітників Westinghouse. 

Глобальна програма з етики та дотримання норм

• Відданість законному та етичному веденню бізнесу 

• Конфіденційна процедура з розслідування та розгляду підозр 

Ваш ланцюжок допомоги

Запитання та підозри стосовно етики та дотримання 

норм слід повідомляти через Westinghouse Help Chain, 

звертаючись:

• до вашого керівника або члена команди керівників;

• до вашого представника відділу кадрів;

• у Глобальний відділ з етики та дотримання норм;

• у Global Employee Concerns Program;

• на Конфіденційну глобальну гарячу лінію Global Ethics and Concerns 

Helpline;

• у юридичний відділ;

• у відділ внутрішнього аудиту;

• до Глобальної мережі взаємодії щодо дотримання норм.

• Консультації стосовно етичних питань і дотримання норм

• Навчання щодо етичної поведінки та дотримання норм 

• НЕДОПУЩЕННЯ помсти за повідомлення про підозри

Глобальна програма з етики та дотримання норм

Конфлікти 
інтересів

Протидія 
монополіям

Подарунки та 
прояви 

гостинності

Благодійні 
внески

Конфіденційність 
даних

Права людини

Дотримання 
норм 

спільними 
підприємствами

Глобальна 
мережа зі 

взаємодії щодо 
дотримання 

норм

Торгівля

Посередники

Елементи 
програми 

дотримання 
норм
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— ЧАРЛЬЗ МАРШАЛЛ

Чесність полягає  
в тому, щоб  

вчиняти правильно 
коли вас не 

змушують — коли 
ніхто не дивиться 

та ніколи не 
дізнається...
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Мій кодекс

* WesDyne International LLC («WesDyne») має окремий Кодекс бізнес-етики, який діє в цій компанії. WesDyne має допуск до 

секретної роботи США та здійснює свою діяльність відповідно до Угоди про забезпечення особливої безпеки (Special Security 

Agreement, SSA). Westinghouse та її афілійовані компанії не можуть контролювати або впливати на виконання компанією 

WesDyne контрактів із допуском до секретної інформації і участь у секретних програмах, крім випадків, дозволених відповідно 

до SSA. Співробітники компанії повинні завжди дотримуватися SSA у взаємодії з WesDyne. Час від часу за певних обставин 

Компанії також може надаватися допуск до секретної роботи. Уся секретна інформація повинна захищатися відповідно до 

законодавства США. Неавторизований доступ до секретної інформації може призводити до цивільних або кримінальних санкцій.

Чому ми запровадили Global Ethics Code?

Наш Global Ethics Code — це посібник з ухвалення щоденних 

робочих рішень, який ґрунтується на наших корпоративних 

цінностях і простому зобов’язанні: завжди вести бізнес за 

принципами Integrity at Our Core. Якщо ви стали свідком 

неправильного вчинку або неетичної поведінки, це є 

порушенням нашого Кодексу, і ви зобов’язані повідомити про 

це через Westinghouse Help Chain.

У яких випадках мені потрібно 
використовувати Кодекс?

• Для розуміння ключових областей ризику стосовно етики та 

дотримання норм

• Як ресурс, коли ви стикнулися з етичною дилемою 

• Щоб отримати інформацію про Westinghouse Help Chain

До кого застосовується Кодекс?

Наш Кодекс застосовується до кожного співробітника компанії 

Westinghouse, її філій, дочірніх компаній і спільних підприємств, 

якими вона повністю володіє або які вона контролює. Кодекс 

також застосовується до наших керівників і Ради директорів. 

Ми очікуємо, що наші підрядники, консультанти, агенти, 

постачальники та інші бізнес-партнери дотримуватимуться 

Кодексу, працюючи з компанією Westinghouse або від її імені.

Відмови від дотримання Кодексу

Усі відмови від дотримання Кодексу мають затверджуватися 

Chief Compliance Officer, Генеральним юрисконсультом і 

Аудиторським комітетом Ради директорів.

Дотримання нашого Кодексу

Дотримання нашого Global Ethics Code є обов’язковим 

для всіх співробітників. Ми маємо дотримуватися всіх 

релевантних законів, постанов і урядових політик. Наші 

етичні зобов’язання вимагають від нас дотримуватися 

питливого підходу, притаманного культурі ядерної безпеки. 

Важливо, щоб кожен із нас повідомляв про порушення 

Кодексу через ланцюжок допомоги. Зокрема, це стосується, 

але не обмежується лише цим, порушення законодавства, 

антимонопольних вимог, хабарництва, фінансового 

шахрайства, фальсифікацій записів, переслідувань і 

недотримання торговельного права.  

Ми всі маємо виконувати вимоги законодавства, Global 

Ethics Code та політик і процедур. Порушення цих 

керівних принципів може мати серйозні наслідки, зокрема 

дисциплінарні заходи включно зі звільненням у дозволених 

законом межах, а також можливі цивільні або кримінальні 

покарання.

Обов’язки співробітників

• Розуміти Global Ethics Code та дотримуватися його

• Демонструвати відданість цінностям і культурі 

Westinghouse, здійснюючи бізнес за найвищими 

стандартами чесності

• Знати відповідні закони й правила та дотримуватися їх 

• Не мовчати — повідомляти про порушення Кодексу 

через ланцюжок допомоги

• Співпрацювати з внутрішніми слідствами та надавати 

правдиві свідчення

Обов’язки керівників

Усі обов’язки співробітників, а також:

• Гарантувати, що підзвітні вам співробітники отримують 

навчання та інформацію, необхідні для виконання їхньої 

роботи відповідно до нашого Кодексу 

• Сприяти відкритому спілкуванню, наданню зворотного 

зв’язку та проведенню обговорень 

• Бути готовим вислухати запитання та повідомлення про 

підозри від співробітників

• Визнавати та винагороджувати етичну поведінку

• Серйозно ставитися до всіх повідомлень про занепокоєння 

та швидко вживати відповідні заходи
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Здійснення правильного вибору — частина роботи в Westinghouse. У 

нашому Кодексі не охоплено кожен можливий закон, якого ми повинні 

дотримуватися, і кожну етичну ситуацію, у якій ми можемо опинитися, 

але в ньому викладено очікування щодо етичної поведінки співробітників 

у масштабах цілої компанії та структуру для ухвалення етичних рішень. 

Наведені нижче запитання допоможуть вам зробити правильний вибір. 

Якщо ви не впевнені або відповіли «ні» хоча б на одне із запитань нижче, 

негайно зверніться за консультацією через Westinghouse Help Chain до:

• вашого керівника або члена команди керівників;

• вашого представника відділу кадрів;

• Глобального відділу з етики та дотримання норм;

• Global Employee Concerns Program;

• Конфіденційної гарячої лінії Global Ethics and Concerns Helpline; 

• у юридичний відділ;

• у відділ внутрішнього аудиту;

• до Глобальної мережі взаємодії щодо дотримання норм.

Здійснення правильного вибору З Якщо я став(ла) свідком порушення 

Кодексу, чи необхідно мені 

зателефонувати на гарячу лінію з питань 

етики та повідомлення про занепокоєння 

або я можу обговорити цю проблему зі своїм 

керівником і/або з відділом кадрів? 

В Гаряча лінія з питань етики та 

повідомлення про занепокоєння 

— це лише один із кількох ресурсів, 

за допомогою яких ви можете ставити 

запитання та повідомляти про занепокоєння. 

Ви можете обговорити проблему зі своїм 

керівником або з відділом кадрів. Але якщо 

вам незручно це робити, повідомте про 

занепокоєння за допомогою іншого ресурсу 

в Westinghouse Help Chain — зв’яжіться з 

іншими представниками керівництва, відділом 

з етики та дотримання норм, юридичним 

відділом, відділом внутрішнього аудиту, з 

Global Employee Concerns Program або вашим 

посередником з дотримання норм. Якщо ваші 

занепокоєння залишаться невирішеними, 

зателефонуйте на гарячу лінію Global Ethics 

and Concerns Helpline.

Чи правильний вибір я роблю?

ЯКЩО ВИ МАЄТЕ 
СУМНІВИ, ЗВЕРНІТЬСЯ ПО 

ДОПОМОГУ, ВИКОРИСТОВУЮЧИ
 WESTINGHOUSE HELP CHAIN

?
Чи я залучаю 

правильних людей до 
процесу прийняття 

рішень?

Чи мої колеги 
вважатимуть мої 
дії належними?

Чи можу я пишатися 
своїми діями?

Чи мої дії не 
шкодять іншим 

особам?

Чи це законно?

Чи мої дії 
узгоджуються з 

нашим Кодексом 
і цінностями?

Чи мої дії 
сприятимуть 

позитивній репутації 
корпорації?

Якщо ви відповіли ТАК на 
всі ці запитання, можете 
продовжувати діяти.

Якщо ви відповіли НІ на будь-яке з цих запитань, 
ваші дії, імовірно, є неналежними. Вам слід 
зупинитися та звернутися по додаткову 
консультацію через ланцюжок допомоги.
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Різноманіття, відсутність дискримінації та рівні 
можливості працевлаштування

Ми дотримуємося всіх чинних законів і норм стосовно рівних можливостей 

працевлаштування та відсутності дискримінації. Ми не потерпимо жодної 

форми дискримінації. В корпоративному середовищі має панувати 

різноманіття. Це забезпечить нам конкурентні переваги, дасть змогу 

ухвалювати більш інформовані бізнес-рішення та допоможе краще 

обслуговувати наших клієнтів по всьому світі. 

Відданість створенню робочого середовища, 
вільного від дискримінації та переслідувань

Ми намагаємося забезпечувати робоче середовище, у якому 

немає місця образливій поведінці та переслідуванням жодного 

типу та за жодних причин. Ми здійснюємо діяльність відповідно 

до духу та цілі Загальної декларації прав людини Організації 

Об’єднаних Націй та інших чинних міжнародних ініціатив. 

Ми не потерпимо такого:

• ворожа, образлива або принизлива поведінка;

• небажаний фізичний контакт; 

• сексуальні переслідування; 

• переслідування або дискримінація на підставі релігійних чи 

політичних переконань або їх відсутності;

• переслідування або дискримінація на підставі віку, кольору 

шкіри, раси, етнічного походження, гендеру, сексуальної 

орієнтації, інвалідності або іншої захищеної законом 

характеристики, не пов’язаної з роботою;

• заяви в усній, письмовій або графічній формі, спрямовані на 

будь-якого співробітника або групу співробітників. 

Ми створюємо середовище, де вітається розмаїття думок, немає 

страху помсти, всі співробітники можуть відкрито ставити 

запитання та повідомляти про занепокоєння.    

Повага до інших людей

З-        Я працюю над дорученням компанії 

в країні, де місцеві закони про 

працю не захищають певні етнічні групи 

від дискримінації та несправедливого 

ставлення. Як це має вплинути на наше 

ставлення до співробітників у цій країні? 

В-            Westinghouse не терпить жодної 

дискримінації або переслідувань 

на робочому місці. Ми повинні ставитися 

до всіх співробітників справедливо та з 

повагою.

Для отримання додаткових відомостей 
див. All Forms of Harassment Prohibited 
і/або Equal Employment Opportunity, a 
також національні правила.

Дженніфер
Кренбері Тауншип, 

Пенсильванія, 
США
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Повага до наших клієнтів 
і постачальників

Без наших клієнтів і постачальників компанія Westinghouse не була б лідером 

галузі зі створення безпечних і ефективних рішень. Ми маємо поводитися 

з нашими клієнтами й постачальниками етично, справедливо та з повагою, 

виконуючи наші обіцянки.   

Клієнти 

Наші угоди з клієнтами мають завжди бути оформлені в письмовому вигляді 

та відповідати нашим політикам і чинним законам. Під час взаємодії з нашими 

клієнтами ми завжди:

• завойовуємо їхню прихильність завдяки нашим високоякісним продуктам, 

обслуговуванню клієнтів і конкурентоспроможним цінам;

• представляємо наші послуги та продукти в чесний і прямий спосіб;

• завжди виконуємо взяті на себе зобов’язання;

• уникаємо несправедливих або обманних торговельних практик;

• зосереджені на високоякісному обслуговуванню клієнтів; 

• виконуємо вимоги, політики й процедури, запроваджені на об’єктах клієнтів.

З-           Я наглядаю за проведенням тендеру на 

новий контракт. Мені здавалося, що має 

перемогти постачальник із Південної Кореї, 

тому що його пропозиція відповідала всім 

технічним специфікаціям і мала найнижчу ціну. 

Мій керівник попросив мене обрати іншого 

постачальника, хоча той запропонував вищу 

ціну та не відповідав усім технічним критеріям. 

В-      Ви зобов’язані шукати 

найпривабливішу пропозицію для 

Westinghouse. У цій ситуації ви можете 

запитати свого керівника, чому він просить 

вас обрати іншого постачальника. Якщо вам 

незручно обговорювати ситуацію зі своїм 

керівником, скористайтеся іншим ресурсом 

Westinghouse Help Chain, щоб повідомити 

про своє занепокоєння.

Для отримання додаткових відомостей див.  
Westinghouse Supplier Code of Conduct  
і національні правила відповідних країн.

Постачальники

Ми вимагаємо від наших постачальників дотримання таких 

самих стандартів чесності, яких дотримуємося ми самі. Усі 

постачальники повинні виконувати наш кодекс Westinghouse 

Supplier Code of Conduct. 

Ми ставимося до наших постачальників так, як хочемо, щоб 

ставилися до нас. Під час взаємодії з постачальниками нам слід 

завжди: 

• шукати найпривабливішу пропозицію для компанії;

• гарантувати відсутність конфліктів інтересів під час усіх 

взаємодій із постачальниками; 

• гарантувати своєчасну оплату послуг і товарів 

постачальників;

• тримати інформацію про ціни постачальників у секретності;

• повідомляти про ситуації, коли постачальники не 

відповідають нашим стандартам.

Ми не співпрацюємо з постачальниками, які порушують наші 

стандарти, надають небезпечні продукти чи послуги або іншим 

чином не дотримуються законодавства. Це включає дотримання 

національних законів різних країн про права людини та 

заборону рабовласництва, наприклад Закон Великобританії 

про сучасне рабство та глобальні ініціативи, такі як Конвенція 

ООН про права людини.

Колумбія, Південна Кароліна, США
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Люк
Нью-Стентон, 
Пенсильванія,  

США
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З Моя подруга працює в іншій компанії 

з постачання ядерних технологій у 

Великобританії. Одного разу під час вечері 

в кафе вона почала розповідати цінову 

інформацію про проект, у тендері на який 

бере участь її компанія. Westinghouse також 

бере участь у цьому тендері. Чи мені слід 

повідомити цю інформацію команді розробки 

пропозицій Westinghouse, щоб ми змогли 

запропонувати кращу ціну, ніж її компанія?

В Ні, вам не слід повідомляти цю 

інформацію, і вам слід попросити свою 

подругу не обговорювати інформацію такого 

типу з вами. Вам заборонено повідомляти таку 

інформацію відділу розробки пропозицій, тому 

що це може порушувати закон і порушує наш 

Кодекс. Наш Кодекс вимагає цінити чесну 

конкуренцію. Якщо ви дозволите потенційній 

інсайдерській інформації вплинути на нашу 

тендерну пропозицію, це буде порушенням 

нашого Кодексу. Опинившись у такій ситуації, 

ви маєте сказати, що вам здається, що не 

слід обговорювати цю тему, завершити таку 

розмову та якомога швидше звернутися 

до свого керівника. Якщо ваш керівник 

недоступний або ви маєте інші причини 

зробити це, повідомте про своє занепокоєння 

за допомогою іншого ресурсу в Westinghouse 

Help Chain.

Ми чесно й відкрито беремо участь у конкурентній боротьбі, що несе користь 

нашим клієнтам і спільнотам. Ми перемагаємо завдяки якості наших товарів і 

послуг. Закони про конкуренцію та антимонопольні закони можуть бути дуже 

складними, а невиконання їх може призводити до серйозних наслідків. 

Конкуренти

Антимонопольні закони захищають незалежність кожної компанії під час 

прийняття рішень щодо факторів, які впливають на конкуренцію, таких як 

ціна й контрактні умови. Описані нижче дії забороняється виконувати й 

навіть обговорювати з конкурентами, тому що навіть обговорення може бути 

протизаконним:

• фіксація або узгодження цін;

• сприяння тендерним або ціновим змовам;

• бойкотування певних клієнтів або постачальників;

• надання конкурентам інформації про ціни, прибутки та рентабельність;

• розподілення або призначення ринків, територій і клієнтів;

• обмін і надання конкурентам неопублікованої інформації про ціни або іншої 

конкурентної інформації;

• згода на взаємозворотні угоди з партнерами або постачальниками.

Конкуренти також можуть виступати в ролі 
постачальників, клієнтів і партнерів

В енергетичній галузі одна й та сама компанія може виступати конкурентом в 

одному проекті, постачальником або клієнтом — в другому та партнером — у 

третьому. Цей унікальний взаємозв’язок несе як можливості, так і ризики. Ми 

повинні бути надзвичайно обережними, щоб не надавати та не обговорювати 

(навмисне або випадково) інформацію, яка може призвести до нечесної 

конкуренції або розголошення конфіденційних службових або бізнес-даних. Якщо 

ви підозрюєте, що виконуються неналежні дії, які шкодять конкуренції, звертайтеся 

в юридичний відділ Westinghouse.

Чесна конкуренція

Для отримання докладніших відомостей 
див. наш Competitive Law Compliance 
Manual і національні правила 
відповідних країн.

Стюарт
Спрінгфілдс, Великобританія
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З Менеджер, який працює на 

державну енергетичну компанію, 

що є нашим клієнтом, хоче відвідати 

одне з наших підприємств у Франції. 

Ця компанія оплачує перельоти та 

проживання в готелі, але попросила 

надати адміністративну підтримку в 

організації подорожі та надати транспорт 

на місці. Компанія також попросила 

Westinghouse повести менеджера на 

вечерю до ресторану та на місцевий 

розважальний захід. Це дозволено?

В Ви можете допомагати в організації 

візитів державних службовців і 

співробітників підприємств, якими володіє 

або які контролює держава, але лише за 

умови попереднього отримання дозволу 

від юридичного відділу та глобального 

відділу з етики та дотримання норм. 

Вам дозволяється рекламувати та 

демонструвати наші продукти й технології 

державним службовцям, які відповідають 

за ухвалення рішень або є потенційними 

партнерами, але вам заборонено 

намагатися впливати на них, пропонуючи 

особисті вигоди. Пригощання, прояви 

гостинності та розваги мають відповідати 

нашим корпоративним політикам, чинним 

законам і правилам, запровадженим 

державою, нашими клієнтами або 

постачальниками — зокрема стосовно 

державних службовців. 

Westinghouse дотримується політики НУЛЬОВОЇ терпимості до будь-яких форм 

хабарництва та корупції. Ніколи не пропонуйте, не давайте, не вимагайте і не 

приймайте хабарі та уникайте будь-якого створення видимості корупційної поведінки.

Дотримуйтеся антикорупційної політики Westinghouse і всіх законів проти корупції 

в країнах, де ми ведемо бізнес. Це включає Закон США про боротьбу з корупцією 

в зовнішньоекономічній діяльності (US Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), 

Антикорупційний закон Великобританії (UK Bribery Act), а також інші міжнародні 

закони проти корупції.

У деяких країнах розповсюдженою практикою є найм посередників для надання 

допомоги з отриманням ділових можливостей або виконанням урядового 

регулювання. Однак залучення посередників може підвищувати ризик виникнення 

корупції. Посередник — це третя сторона, яка представляє компанію, діє від її імені або 

діє спільно з компанією з метою отримання, підтримання або спрямування ділових 

можливостей або розповсюдження чи перепродажу товарів і/або послуг компанії 

чи надає допомогу з виконанням урядового регулювання. Приклади посередників: 

брокери, сторонні агенти зі збуту, консультанти, агенти з митного оформлення, 

дистриб’ютори й надавачі послуг транспортування та логістики.

Як безпосереднє, так і опосередковане хабарництво (тобто хабарництво, вчинене 

посередниками або через них) є забороненим. Усі нові відносини з посередниками 

в усьому світі мають затверджуватися юридичним відділом і відділом з етики та 

дотримання норм Westinghouse. Усі посередники проходять перевірку, основану на 

оцінці ризиків, і зобов’язані підписувати щорічне антикорупційне підтвердження, а 

також можуть проходити тренінг щодо антикорупційної політики Westinghouse.

Наша політика забороняє здійснювати платежі за спрощення формальностей і 

прискорення оформлення процедур. Це невеликі платежі державним службовцям, 

які зазвичай мають на меті заохочувати їх виконувати швидше дії, які вони і так 

зобов’язані виконувати, зокрема розмитнювати товари й видавати дозволи.

Пропозиція працевлаштування, надана державному службовцю, безпосередньому 

члену його сім’ї або подібній особі, яка, як відомо, може забезпечувати неправомірні 

переваги для Westinghouse, може вважатися хабарництвом. З цієї причини, перш 

ніж наймати або залучати державних службовців, їхніх безпосередніх членів сім’ї 

або подібних осіб, які, як відомо, мають тісні стосунки з державними службовцями, 

потрібно отримати попереднє схвалення від юридичного відділу та відділу з етики та 

дотримання норм.

Співробітники повинні негайно й активно повідомляти в глобальний відділ з етики 

та дотримання норм про відомі або підозрювані випадки хабарництва та корупції, 

зокрема такі, у яких фігурують посередники.

Порушення наших політик і Global Ethics Code, зокрема антикорупційної політики 

Westinghouse і відповідних законів, може мати серйозні наслідки, зокрема 

застосування дисциплінарних заходів включно зі звільненням у дозволених законом 

межах, а також можливі цивільні або кримінальні покарання.

Попередження корупції

Для отримання додаткових відомостей див. наші політики 
Anti-Bribery and Corruption Policy and Global Intermediary 
Procedure, а також національні правила у відповідних країнах.  

Що таке хабар? 

Хабар — це пропозиція, надання або 

обіцянка надання будь-чого цінного з 

метою неналежного впливу на бізнес-

рішення та створення/отримання 

нечесних бізнес-переваг. Враховуючи 

обставини, намір може бути виражений 

неявно або не виражений взагалі. 

Хабарі можуть включати таке:

• гроші, еквіваленти грошей і/або позики;

• щедрі подарунки, прояви гостинності, 

подорожі та розважальні заходи; 

• пропозиції працевлаштування;

• інші вигоди, як ділові, так і особисті;

• благодійні внески або внески на 

політичні кампанії.
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Аніс
Кренбері Тауншип, 

Пенсильванія, 
США
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Політична діяльність і внески

Перед робочою зустріччю з американськими чи закордонними державними 

службовцями співробітники Westinghouse повинні спершу повідомляти про 

неї відділ з урядових питань Westinghouse, а також додавати цей відділ у 

копію отримувачів усього листування з державними службовцями.

Ми закликаємо співробітників допомагати політичним кандидатам чи 

організаціям, які вони підтримують, особистими внесками або волонтерською 

роботою у свій особистий час. Слід дотримуватися таких правил:

• Беручи участь в особистій політичній діяльності, робіть це у свій 

власний час і власним коштом. 

• Не використовуйте ресурси Компанії в політичних цілях. 

• Не робіть внески (і не беріть на себе зобов’язання їх внести) від імені 

Westinghouse. 

• Не вимагайте від колег робити внески на політичні цілі або на підтримку 

політичних кандидатів у робочий час або з використанням майна 

компанії. 

• Якщо ви відчуєте на роботі, що вас примушують брати участь у будь-

якій політичній діяльності або робити будь-які внески, повідомте про це 

через Westinghouse Help Chain.

У разі, якщо ви просите або маєте намір підтримати внеском закордонного 

(за межами США) політичного кандидата або кампанію, ви повинні 

перевірити положення і виконувати вимоги процедури Global Procedure on 

Non-US Political Contributions.

Участь у політичних процесах з 
дотриманням усіх норм

Для отримання додаткових відомостей див. Global Charitable 
Giving Policy та Global Charitable Giving Procedure та 
національні правила відповідних країн.

З Я розумію, що ми не можемо 

робити внески на політичні цілі 

безпосередньо коштами Westinghouse. 

Але чи можу я підтримати політичного 

кандидата опосередковано, наприклад, чи 

дозволено мені придбати квиток на захід 

зі збору коштів для його партії за кошти 

Westinghouse? 

В Ні, наша політика забороняє не лише 

прямі внески коштом компанії, але 

й опосередковане використання часу й 

грошей Компанії на підтримку кандидатів 

або політичних партій, наприклад покупку 

квитків на заходи зі збору коштів або надання 

товарів, послуг, обладнання та інших цінних 

речей кандидатам, політичним партіям або 

комітетам, без попереднього схвалення 

відділом з етики та дотримання норм.

Ми заохочуємо співробітників бути активними в своїх спільнотах, зокрема 

робити благодійні внески за власним вибором і добровільно витрачати 

власний час із цією метою. Таку діяльність зазвичай слід здійснювати поза 

роботою, використовуючи власний час і кошти, а також власну скриньку 

електронної пошти та інтернет-системи. Винятком є підтримка певних 

благодійних програм, спонсором яких виступає Westinghouse.

Співробітникам не дозволяється робити благодійні внески від імені компанії 

без попереднього схвалення такого внеску. Якщо ви отримали запит на 

благодійний внесок або маєте намір внести благодійний внесок від імені 

компанії, зверніться до процедури Global Procedure on Charitable Donations 

and Volunteerism для отримання належних дозволів. У деяких випадках 

благодійні внески потенційно містять ризик корупції, особливо в певних 

країнах. Тому співробітники повинні дотримуватися політики Westinghouse і 

чинних законів.

Гарантування належності 
благодійних внесків

З Генеральний менеджер державного 

комунального підприємства в 

Бразилії, що є нашим клієнтом, запитав, чи 

Westinghouse може зробити благодійний 

внесок у місцевий неприбутковий фонд. 

Це дуже добра справа, і нам хотілося 

б підтримувати хороші стосунки з цим 

клієнтом. Чи можемо ми зробити внесок у цю 

неприбуткову організацію за запитом клієнта? 

В Можливо. Ви повинні 

проконсультуватися з відділом з етики 

та дотримання норм, щоб гарантувати надання 

внеску з дотриманням усіх чинних законів, 

включно з антикорупційними законами і 

політикою Westinghouse. Ми повинні бути 

обережними, отримуючи запити на благодійні 

внески безпосередньо від державних 

службовців, і зобов’язані ретельно розглядати 

такі внески, тому що в деяких випадках 

державні службовці використовували такий 

спосіб для отримання хабара.
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З Наш постачальник у Франції 

запропонував оплатити авіапереліт 

економ-класом, проживання в готелі та 

внесок за участь у торговельно-промисловій 

виставці, яку нам було б цікаво відвідати. Чи 

мені дозволено прийняти таку пропозицію?

В Припустимість оплати такого 

внеску постачальником залежить 

від різних обставин, зокрема від того, хто 

цей постачальник, якою є бізнес-потреба 

та чи в цей момент розглядаються 

потенційні угоди з ним. Зверніться 

до глобального відділу з етики та 

відповідності нормам за консультацією.

З Постачальник запропонував мені 

два квитки на футбольний матч під 

час мого перебування на конференції в 

Іспанії. Чи можу я прийняти квитки? 

В Залежно від того, хто відвідуватиме 

матч і якою є вартість квитків, 

вам може знадобитися отримати дозвіл, 

перш ніж приймати квитки. Прочитайте 

Global Policy on Gifts, Hospitality and 

Travel та нашу регіональну процедуру та 

отримайте відповідні дозволи, перш ніж 

приймати таку пропозицію.

Відповідальна поведінка під 
час надання або отримання 
подарунків, проявів 
гостинності та подорожей

Надання та отримання скромних подарунків, проявів гостинності й подорожей 

— звичайна бізнес-практика в усьому світі. Але якщо вони є дуже щедрими, це 

може вважатися хабаром, і може складатися враження нечесного ухвалення 

бізнес-рішень. Якщо ви приймаєте або одержуєте подарунки, прояви гостинності 

або подорожі, ви зобов’язані дотримуватися Westinghouse Global Policy on Gifts, 

Hospitality and Travel та політик відповідних країн і отримувати потрібні попередні 

дозволи. Таким чином ви захистите Westinghouse і себе, гарантуючи, що подарунки, 

прояви гостинності й подорожі є припустимими відповідно до чинних законів.

У різних куточках світу подарунки сприймають по-різному, тому Westinghouse 

забороняє дарування подарунків, будь-кому і будь-якого типу. Якщо вам 

пропонують подарунок, ви можете прийняти його лише в тому випадку, якщо 

він має номінальну вартість (проте ви не можете прийняти його, якщо це готівка 

або еквівалент готівки, приміром, подарункова карта), не очікується, що ви 

повернете щось в обмін на нього, відповідно до місцевого законодавства.

Якщо ви відчуваєте, що прийняти подарунок або гостинність буде не 

правильно, відмовтесь від цього та порадьтесь зі своїм керівником або відділом з 

етики та дотримання норм.

Припустимою є гостинність, що включає страви та розваги і відповідає таким 

критеріям:

• є законною за законами країни, в якій вона надається;

• припустима за політикою Westinghouse;

• припустима за внутрішніми політиками отримувача;

• має прийнятну вартість;

• не виглядає як така, що може вплинути на ваше судження;

• не викликає в одержувача відчуття зобов’язання; 

• про неї повідомлено або її затверджено відповідно до політики Westinghouse.

Для отримання додаткових відомостей див. Global Policy 
on Gifts, Hospitality and Travel та національні правила 
відповідних країн.

Запобігання відмиванню грошей

Ми дотримуємося законів проти відмивання грошей усюди, де ми здійснюємо 

діяльність. Ми гарантуємо, що наші операції виконуються таким чином, що 

наші співробітники, об’єкти, продукти та послуги використовуються лише 

в законних цілях і відповідно до політик і процедур Westinghouse, а також 

законів, правил і норм, які протидіють відмиванню грошей.

це наш кодекс
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Жінки Westinghouse у Nuclear Group
Чері, Шеріл, Лорен, Вітні, Лорі, Еріка,

Моніка, Сара, Медді, Ешлі, Ніколь
Журавлина, Пенсильванія, США

З Чи можу я виконувати роботу для 

клієнта Westinghouse у свій вільний 

час? Я просто хочу зекономити клієнту 

гроші. Він отримає таку саму якість 

обслуговування, як у разі отримання 

послуг від Westinghouse.

В Ні. Це прямий конфлікт 

інтересів. Ви на власну користь 

використовуєте своє знайомство 

з клієнтом Westinghouse і знання 

про те, що клієнт бажає збільшити 

прибуток. Ви також, можливо, напряму 

конкуруватимете з Компанією, 

отримуючи потенційну бізнес-можливість 

Westinghouse.

З Мені запропонували ввійти в раду 

директорів зовнішньої комерційної 

компанії. Чи це є конфліктом? 

В Хоча це не завжди являтиме собою 

конфлікт, співробітникам слід 

звертати увагу на обставини. Конфлікти 

інтересів є більш імовірними, коли 

стороння організація є конкурентом, 

постачальником чи клієнтом або 

перебуває в інших відносинах 

із Westinghouse. Якою б не була 

ситуація, вам необхідно обговорити 

потенційну участь у будь-якій раді 

директорів із глобальним відділом з 

етики та дотримання норм, перш ніж 

погоджуватися на таку посаду.

Конфлікти інтересів виникають, коли зовнішня діяльність співробітника, 

персональні фінансові інтереси або інші особисті інтереси впливають на рішення, 

які впливають на Westinghouse або коли створюється видимість такого впливу. 

Ми повинні завжди діяти в найкращих інтересах Westinghouse. Це означає таке:

• уникати дій, які створюють конфлікт інтересів або навіть лише утворюють 

видимість такого конфлікту;

• дотримуватися політики про персональні конфлікти інтересів (Personal 

Conflicts of Interest Policy), зокрема її вимог про розкриття інформації.

Дійте в найкращих 
інтересах компанії

Для отримання додаткових відомостей див. 
Personal Conflicts of Interest Policy  
та національні правила відповідних країн.

Конфлікт інтересів

Наявність конфлікту інтересів не завжди є порушенням нашого Кодексу, 

але неповідомлення про нього однозначно є порушенням. Ось кілька прикладів 

конфліктів інтересів: 

• ведення бізнесу із близькими друзями або членами родини;

• праця в іншій компанії, яка конкурує з Westinghouse;

• керування власним бізнесом, що шкодить виконанню ваших посадових 

обов’язків у Westinghouse;

• праця на близьких друзів або членів родини або їхня праця на вас;

• наявність прямих або непрямих значних фінансових інтересів в одному з наших 

конкурентів, постачальників або іншій третій стороні, з якими ми ведемо бізнес;

• відведення бізнес-можливості від Westinghouse до іншої компанії;

• перебування в раді директорів у певній комерційній організації.  

це наш кодекс
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Програма дотримання торговельного законодавства, яка діє в Westinghouse, гарантує виконання законів і постанов, які 

контролюють експорт та імпорт товарів, програмного забезпечення й технологій за кордон в усі інші країни. Наші співробітники 

повинні виконувати Global Trade Compliance Company Directive та інші відповідні політики й закони в країнах, де ми ведемо бізнес. 

Дотримання торговельного законодавства можна розділити на кілька різних предметних областей:

Законна торгівля

Повідомлення про операції, що порушують закон

Звертайтеся до глобального відділу з дотримання торговельних правил, щоб 

отримувати консультації та повідомляти про протизаконні практики, зокрема такі:

• Фактичне або потенційне розголошення технології Westinghouse чи зловживання нею.

• Клієнт або агент із закупівель не бажає надавати інформацію про кінцевого 

користувача. 

• Кінцевим користувачем зазначена транспортна компанія.

• Указане цільове використання не відповідає специфікаціям продукту.

• У транзакції використовується готівка або еквіваленти готівки.

Для отримання додаткових відомостей див.  
Global Trade Compliance Company Directive  
і національні правила відповідних країн.

Експортний 
контроль

Співробітники зобов’язані 

виконувати закони про 

експортний контроль в 

усіх країнах, де ми ведемо 

бізнес. Оскільки закони 

США про експортний 

контроль продовжують 

застосовуватися до 

експортованих товарів і 

технологій, усі підприємства 

Westinghouse в усьому світі 

повинні виконувати чинні 

експортні правила як США, 

так і відповідних країн.

Імпортний 
контроль

Westinghouse виконує 

закони про імпорт в 

усіх країнах, у яких ми 

ведемо бізнес, включно з 

вимогами про класифікацію 

та маркування. Ми 

використовуємо програми 

преференційного мита, щоб 

заощаджувати кошти для 

нас і наших клієнтів. 

Ембарго та санкції 

Будь-яка країна в будь-який 

час може обмежити торгівлю 

з певними іншими країнами, 

організаціями та людьми. 

Штрафи за порушення цих 

обмежень можуть бути дуже 

серйозними. Westinghouse 

дотримується всіх законним 

чином застосованих санкцій 

і ембарго.

Антибойкотні 
закони та 
постанови

Westinghouse та її дочірні 

компанії, офіси та філії за 

межами США не можуть 

брати участь в жодних 

економічних бойкотах, які 

суперечать антибойкотним 

законам США. Westinghouse 

повідомляє уряду США про 

такі запити, як цього вимагає 

закон.
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З Я веду переговори про контракт із клієнтом із 

країни Близького Сходу, який попросив мене 

надати інформацію про зв’язок компанії Westinghouse 

з Ізраїлем. Чи можу я виконати цей запит?

В Це потенційна проблема, і залежно від інших 

фактів антибойкотні закони США можуть 

забороняти Компанії надавати таку інформацію. 

Перш ніж виконувати подальші дії, вам слід 

звернутися до групи з глобального виконання 

торговельного законодавства.

З Мій клієнт в Іспанії відмовляється включити 

положення про експортний контроль у наш 

контракт. З попереднього досвіду мені відомо, що 

такий пункт не вимагає ліцензії для запропонованої 

транзакції. З огляду на те, що ліцензія не 

вимагається, мені все одно потрібно включити 

формулювання про експорт у цей контракт? 

В Кожну подібну ситуацію потрібно розглядати 

окремо. Хоча під час першого надання 

товарів або технологій за цим контрактом може не 

вимагатися ліцензія, в усіх наступних випадках вона 

може вимагатися. У стандартному формулюванні 

положення про експорт Westinghouse не 

дозволяється наступне повторне надання без 

попередньої згоди, тому Westinghouse може 

перевірити нову транзакцію, щоб визначити, чи 

вимагається ліцензія на експорт.

З Я працюю менеджером у Великобританії 

та маю потенційну бізнес-можливість із 

російською компанією, до якої можуть бути 

застосовані санкції з боку уряду США. З огляду на 

те, що в цій операції не братиме участь уряд США, 

чи потрібно мені замислюватися про санкції США? 

В Так. На додаток до національних експортних 

законів, усі підприємства Westinghouse в 

усьому світі повинні дотримуватися санкцій та 

ембарго США. За необхідності звертайтеся по 

допомогу до групи з глобального виконання 

торговельного законодавства. Sanmen Project, Китай
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Гоцян 
Черчилль, 

Пенсильванія, 
США
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З Мені відомі випадки, коли у звітах 

про стан проекту вказувалися 

витрати та графіки виконання, які, 

здавалося, неточно відображали фактичне 

виконання проекту. Що мені слід робити?

 В Якщо вам зручно, обговоріть 

ситуацію зі своїм керівником. Ви 

також можете поговорити з керівником 

вищого рівня у вашій організації або 

використати інший ресурс у ланцюжку 

допомоги, якщо ваші підозри не будуть 

розглянуті. Неточне вказання фінансових 

відомостей про проект у звітах є 

серйозним порушенням нашого Кодексу. 

Слід завжди повідомляти та розслідувати 

навіть потенційні порушення.

Точність і прозорість

Ми повинні точно й прозоро вести бізнес і реєструвати ділові операції в 

Westinghouse. Ми також повинні застосовувати найвищі етичні стандарти в 

наших фінансових і нефінансових звітах. 

Це означає таке:

• Одержувати належні дозволи на всі фінансові транзакції. 

• Виконувати всі бухгалтерські, фінансові, податкові та інші відповідні 

нормативні вимоги в країнах, де ми працюємо. 

• Гарантувати точне й прозоре фінансове звітування.

• Гарантувати точне звітування щодо стану, витрат і графіку виконання 

проектів. 

• Вести точні журнали про тестування й перевірки якості продуктів.

• Вести прозорі звіти щодо захисту довкілля, якості та безпеки. 

• Гарантувати повноту, справедливість, точність, своєчасність і зрозумілість 

усіх зовнішніх презентацій і відповідей на запити про Westinghouse. 

Нам заборонено:

• викривляти або фальсифікувати фінансові 

рахунки, записи та звіти;

• вести «чорну бухгалтерію» для виконання 

сумнівних або незаконних платежів;

• фальсифікувати нефінансові документи, 

наприклад результати перевірки якості 

продукції; 

• маніпулювати, примушувати або вводити 

в оману співробітників, аудиторів і бізнес-

партнерів з метою створення оманливих записів 

у наших фінансових звітах. 

Якщо вам здається, що вас просять 

використовувати сумнівні бухгалтерські методи, 

фальсифікувати інформацію чи робити неточні 

записи в наших книгах і документах або якщо 

вам відомо про те, що це роблять інші особи, вам 

слід негайно повідомити про свої підозри через 

Westinghouse Help Chain.

Для отримання додаткових 
відомостей див. Controller’s Manual 
Governance Policy та національні 
правила відповідних країн.

Рікард 
Вестерос, Швеція
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Забезпечення конфіденційності, захист службової 
інформації, інтелектуальної власності та особових даних

Конфіденційність 
Інформація — один із наших найважливіших ресурсів. Усі ми 

несемо відповідальність за захист конфіденційної інформації 

Westinghouse. Приклади конфіденційної бізнес-інформації:

• бухгалтерська та фінансова інформація;

• бізнес-плани та стратегічні плани розвитку;

• інформація про клієнтів і постачальників; 

• інформація про заплановані придбання 

та злиття з іншими компаніями. 

Службова інформація
До службової інформації належить інформація, технологічні знання, 

дані, документи та інші елементи, які є власністю Westinghouse. 

Службова інформація та предмети (наприклад, документи, 

комп’ютерні файли, креслення) можуть вважатися або не вважатися 

секретними й конфіденційними, але їх необхідно захищати, щоб 

зберігати нашу конкурентну перевагу та операційну безпеку.

Особові дані
Особові дані — це інформація про окремих осіб, яка може 

дозволити ідентифікувати осіб, включно з ідентифікаційними 

даними, контактною інформацією, демографічною 

інформацією, а також онлайн-ідентифікаторами та 

факторами фізичної, культурної і цифрової ідентичності 

особи тощо. Втрата або зловживання особовими даними 

може спричинити заподіяння шкоди особам, в тому числі 

осоромлення, незручність і шахрайське використання даних.

Захист конфіденційності та цілісності Особових даних є критично 

важливою відповідальністю, до якої Westinghouse ставиться 

дуже серйозно. Компанія розраховує, що співробітники 

оброблятимуть Особові дані законно, чесно та конфіденційно.

Для отримання додаткової інформації про принципи та 

настанови, яких слід дотримуватись під час обробки 

Особових даних, див. політики Protection and Privacy of 

Personal Data (Non-E.U.) Policy та Personal Data Protection 

and Privacy in the European Economic Area Policy.

Для отримання додаткової інформації див. 
Protection and Privacy of Personal Data, Computer 
Software Intellectual Property Management і/або 
Guidance on Trademarks and Service Marks, та 
національні правила відповідних країн.

Для отримання додаткових відомостей 
див. Westinghouse Social Media Policy та 
національні правила відповідних країн.

Для отримання додаткової інформації див. 
Classification, Reclassification and Release of 
Westinghouse Proprietary Information і/або Handling 
and Use of Westinghouse Proprietary Information 
under Government Contracts,  а також національні 
правила відповідних країн. Комунікації та соціальні мережі

Ми повинні захищати конфіденційність ділових і особових 

даних, використовуючи соціальні мережі та всі інші 

методи комунікації. Публікуючи інформацію, необхідно 

дотримуватися всіх чинних політик і процедур Westinghouse. 

Публікуйте лише чесний, точний і належний контент.

Якщо вам відомо про потенційне неналежне використання 

соціальних мереж, вам слід повідомити про це у відділ 

глобальних комунікацій. Звертайтеся до політики 

Westinghouse Social Media Policy, яка допоможе вам 

використовувати соціальні мережі відповідально.

Інтелектуальна власність
Інтелектуальна власність — це будь-які ноу-хау, знання або продукти 

знань, які сприяють конкурентоспроможності Westinghouse. Під 

час роботи з цими матеріалами необхідно проявляти належну 

обачність, щоб не допустити випадкового розголошення. Ось кілька 

прикладів інтелектуальної власності, яку потрібно захищати:

• авторські права й торговельні марки; 

• патенти та винаходи;

• виробничі таємниці та промислові зразки;

Для отримання додаткових відомостей див.  
Protection and Privacy of Personal Data (Non-E.U.) 
і Personal Data Protection and Privacy.

Зв’язки з громадськістю 
та спілкування зі ЗМІ
Якщо співробітники отримають запити на інтерв’ю 

або на надання інформації Westinghouse від зовнішніх 

організацій і, зокрема, від служб новин, такі запити 

слід спрямовувати у відділ глобальних комунікацій.
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З Я працюю над проектом у Китаї, і мені не зовсім 

зрозуміло, які маркування мають міститися 

на документах та яку інформацію я можу й не 

можу повідомляти нашим партнерам і потенційним 

клієнтам. Як я можу отримати консультацію, щоб 

переконатися, що я належним чином маркую 

та захищаю інформацію Westinghouse?

В Відповідь може бути складною, і ви правильно робите, 

що шукаєте можливість отримати консультацію. 

Зверніться до таких документів: Handling and Use of 

Westinghouse Proprietary Information, The Classification 

and Reclassification and Release of Westinghouse 

Proprietary Information, Process for Handling Proprietary 

Information чи зв’яжіться з нашим координатором зі 

службової інформації або через ланцюжок допомоги.

З Моїм попереднім місцем роботи була компанія, 

що є конкурентом Westinghouse. У мене є 

конфіденційна інформація, зібрана мною під час 

роботи на конкурента. Якщо я поділюся певною такою 

інформацією з новими колегами в Westinghouse, це 

справді допоможе нам виграти тендер на великий 

проект. Чи можу я поділитися такою інформацією, 

ураховуючи, що вона зібрана особисто мною?

В Ні, це порушуватиме ваші зобов’язання перед 

попереднім роботодавцем, а також наш Кодекс 

етики та, можливо, закон. Ви зобов’язані захищати 

інформацію вашого попереднього роботодавця так само, 

як ви зобов’язані захищати інформацію Westinghouse. 

Можна використовувати загальні знання та навички, 

які ви здобули на попередньому місці роботи, але не 

можна розголошувати захищену або конфіденційну 

інформацію. Якщо у вас є сумніви, зверніться до 

юридичного відділу за подальшими консультаціями.

З Я працюю над проектом для клієнта — комунального 

підприємства в Тайвані, і мені хотілося б надати 

йому інформацію постачальника, на якій є маркування, 

що означає службову інформацію. Чи можу я включити 

службову інформацію постачальника в комплект 

поставки, який я надам цьому клієнту?  

     

В Це залежить від змісту угоди, за якою Westinghouse 

отримала службову інформацію постачальника.  

Вам слід проконсультуватися з представником відділу 

рішень глобального ланцюжка поставок, щоб дізнатися, 

чи контракт дозволяє передавати службову інформацію 

постачальника клієнту — комунальному підприємству.

Як захищати конфіденційну бізнес-інформацію

• З повідомленнями електронної пошти, які містять конфіденційну бізнес-

інформацію, необхідно поводитися відповідно до чинних політик.

• Не залишайте конфіденційну бізнес-інформацію на виду або у принтерах. 

Завжди блокуйте екран комп’ютера, коли відходите від нього.

• Відходячи від свого робочого місця, блокуйте свій ноутбук і кладіть 

конфіденційну інформацію в шухляди або шафи, що закриваються на ключ.

• Документи з конфіденційною бізнес-інформацією необхідно знищувати за 

допомогою шредера або викидати в кошик для знищення документів, що 

закривається на замок.

• Виносіть документи та ноутбуки з конфіденційною інформацією з території 

компанії, лише коли це потрібно для виконання робочих обов’язків. Завжди 

вживайте заходи для їх захисту.

Виїжджаючи в іншу країну, звертайтеся в службу технічної підтримки для 

підприємств Westinghouse або в групу з глобального виконання торговельного 

законодавства, щоб отримати інформацію про обмеження для ноутбуків і 

дізнатися, чи потрібно брати ноутбук в оренду.

Нівель, Бельгія
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Янчжі 
Шанхай, Китай



ЖОВТЕНЬ 2019 27

Для отримання додаткової інформації див. 
Maintaining a Positive Nuclear Safety 
Culture and Safety Conscious Work 

Environment і/або Employee Concerns 

Program Procedure, а також національні 

політики відповідних країн. 

З Я працюю на об’єкті клієнта, де діють інші 

стандарти безпеки. Мене непокоїть те, 

що наші співробітники можуть наражатися на 

ризик. Що мені слід робити?

В Ви повинні забезпечувати безпеку для 

себе та всіх присутніх. Якщо існує прямий 

ризик безпеки, вам необхідно зупинити роботу 

та повідомити про це керівнику найвищого 

рівня Westinghouse на місці проведення робіт. 

Він має надати вам вказівки та повідомити 

про ситуацію клієнту. Взаємодіючи з клієнтом, 

ваш керівник спільно з керівним складом 

Westinghouse, відділом техніки безпеки, 

охорони праці й навколишнього середовища 

та відділом ядерної безпеки розробить 

рішення, яке дозволить нам дотримуватися 

політики Westinghouse та при цьому безпечно 

задовольняти потреби клієнта.

Ми прагнемо бути найбезпечнішою та найбільш екологічно відповідальною 

компанією у своїй галузі. Ми заохочуємо наших співробітників не мовчати, 

коли у них виникають занепокоєння стосовно безпеки для людей і майна та 

екологічної безпеки. 

Безпека

Наша ціль — НУЛЬОВИЙ рівень інцидентів — застосовується до всіх 

аспектів безпеки, захисту та якості, а також питань етики й чесності. Кожен 

має брати на себе обов’язок забезпечувати безпеку себе та свого робочого 

місця. Щоб залишатись у безпеці:

• проявляйте повагу до інших людей;

• виконуйте правила;

• зупиняйтеся, коли не впевнені;

• швидко повідомляйте про проблеми;

• мій підпис — це моє слово. 

Безпека

Ми прагнемо підтримувати безпечне та захищене робоче середовище, яке 

допомагає нашій міжнародній компанії створювати безпечні, економічні та 

надійні рішення. Ми зосереджуємо свою увагу на такому:

• забезпечення робочого середовища, вільного від насильства;

• запобігання втраті або розголошенню секретної інформації або 

інтелектуальної власності та власності й активів компанії;

• забезпечення антикризового керування та уникнення надзвичайних ситуацій;

• керування ризиками, пов’язаними з подорожами, і керування загрозами;

• запобігання потраплянню заборонених предметів у робоче середовище; 

• забезпечення робочого середовища, вільного від зловживання алкоголем 

і наркотиками;

• забезпечення належного контролю за ядерними матеріалами та 

відповідної звітності;

• запровадження та забезпечення контролю доступу персоналу.

Екологічна відповідальність 

Ведучи бізнес, ми піклуємося про захист навколишнього середовища та 

людей. Ми прагнемо підтримувати та вести наш бізнес відповідно до чинних 

законів і політик Westinghouse. 

Якість

Ми виконуємо або перевищуємо вимоги до якості та очікування клієнтів, 

зосереджуючи увагу на постійному вдосконаленні та досягненні відмінних 

результатів. Ми проводимо точні випробування та перевірки якості, отримуємо 

сертифікати якості та виконуємо закони, постанови й стандарти, намагаючись 

досягти НУЛЬОВОГО рівня дефектів і НУЛЬОВОГО рівня помилок.

Безпека, захист навколишнього 
середовища та якісна робота

Нашим пріоритетом є такі риси, 

притаманні культурі ядерної безпеки:

1. Персональна відповідальність

2. Питливий підхід

3. Ефективні комунікації стосовно безпеки

4. Цінності та дії керівників, орієнтовані на 

забезпечення безпеки

5. Прийняття рішень

6. Атмосфера поваги в робочому середовищі

7. Постійне навчання

8. Виявлення та вирішення проблем

9. Сприятливі умови для повідомлення про 

занепокоєння

10. Робочі процеси

Про занепокоєння стосовно ядерної безпеки 

та виконання регулятивних вимог у ядерній 

галузі можна повідомляти безпосередньо 

через Global Employee Concerns Program.
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Відносність 
застосовна до 

фізики, але  
не до етики

— АЛЬБЕРТ ЕЙНШТЕЙН
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Ми впроваджуємо позитивні зміни через роботу, яку ми виконуємо для 

Westinghouse, і в персональному житті поза роботою.

Позитивний вплив

«Якщо одного 

дня мені 

скажуть, що моя 

робота сприяла 

добробуту та 

щастю моїх 

співбратів, я буду 

задоволений»,

— Джордж 

Вестінгауз

Спільнота

Компанія Westinghouse підтримує 

спільноти, у яких вона здійснює 

свою діяльність, шляхом благодійних 

внесків. Програма благодійних 

внесків (Charitable Giving Program) 

Westinghouse дає нам змогу надавати 

фінансову підтримку в спільнотах в 

одній або кількох наших стратегічних 

сферах: освіта з основним фокусом 

на науці, технологіях, інженерії та 

математиці; захист довкілля; безпека та 

життєздатність спільнот. 

Захист довкілля 

Ми прагнемо вести бізнес згідно 

з принципами захисту довкілля. У 

Westinghouse це означає створювати 

цінність, споживаючи менше ресурсів 

і мінімізуючи негативний вплив 

наших операцій та технологій. Ми 

намагаємося створювати бізнес-

цінність безпечними для довкілля 

методами завдяки інноваційним 

технологіям, підвищенню ефективності 

операцій, залученню зацікавлених осіб 

і персональній відповідальності. 

Захист прав людини 

Ми здійснюємо нашу діяльність 

відповідно до духу та цілі Загальної 

декларації прав людини Організації 

Об’єднаних Націй та інших чинних 

міжнародних ініціатив.  

Співробітники  
Westinghouse
Гоккенгаймринг, 

Німеччина
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З Що станеться, коли я зателефоную на 

глобальну гарячу лінію з питань етики 

та повідомлення про занепокоєння?

В Ви можете зателефонувати, 

використовуючи своє ім’я, або ж 

анонімно у випадках, коли це дозволено 

законом. На всі дзвінки гарячої лінії 

відповідає незалежна третя сторона. 

Спеціаліст зі збору інформації отримає від 

вас інформацію про ваші занепокоєння та 

надішле звіт персоналу глобального відділу з 

етики та відповідності нормам Westinghouse,  

який розгляне його, зберігаючи конфіденційність. 

Незалежні, кваліфіковані та об’єктивні слідчі, 

призначені глобальним відділом з етики 

та відповідності нормам, розслідують ваші 

підозри та виконають відповідні дії. Особу 

доповідача буде приховано.

Кожен із нас зобов’язаний жити за нашим Global Ethics Code. 

Це наш Кодекс. 

Ми в Westinghouse пишаємося нашою культурою вільного висловлювання та 

заохочуємо обговорення етичних питань. Культура вільного висловлювання 

передбачає проактивне повідомлення про порушення законів, нашого Глобального 

кодексу етики та наших політик і процедур через Westinghouse Help Chain. 

Не мовчіть, коли ви бачите правопорушення або неетичну поведінку. 

Наші менеджери та керівники можуть надати вам консультації та допомогу 

стосовно багатьох політик і процесів, які стосуються компанії та роботи, 

робочих обов’язків, труднощів у стосунках із колегами, дисциплінарних 

суперечок, можливостей кар’єрного росту та питань робочого середовища.

У Westinghouse є кілька способів повідомити про занепокоєння, в тому числі й 

анонімно через гарячу лінію з питань етики та повідомлення про занепокоєння 

Westinghouse Ethics and Concerns Helpline. 

Наша політика НУЛЬОВОЇ терпимості до помсти є неодмінним супутником 

нашої віри в необхідність вільного висловлювання.

Негайно повідомляйте про потенційні або підозрювані випадки помсти.

Живіть за Кодексом —  
звертайтесь по допомогу 
та вільно висловлюйтесь

Звертайтеся по допомогу та вільно висловлюйтесь 
за допомогою ланцюжка допомоги НЕ МОВЧІТЬ,  

коли бачите недотримання Кодексу

• Зверніться до будь-якого ресурсу з ланцюжка 

допомоги або зробіть повідомлення по 

телефону або через веб-сайт глобальної 

гарячої лінії з питань етики та повідомлення 

про занепокоєння

• Коли ви зв’яжетеся з гарячою лінією Helpline, 

глобальний відділ з етики та відповідності 

нормам отримає ваше повідомлення та 

призначить для нього розслідування

• Буде проведено професійні, об’єктивні та 

конфіденційні розслідування відповідно до 

місцевого законодавства 

• Вас інформуватимуть про хід розслідування, 

доки воно вестиметься

• Після завершення розслідування глобальний 

відділ з етики та відповідності нормам 

повідомить вам результати

• За необхідності буде вжито заходів для 

запобігання порушенням у майбутньому

Для отримання додаткових 
відомостей див. Ethics and Concerns 
Reporting and Investigations Policy.

Інший керівник

Global Employee 
Concerns Program 

(ECP)

Відділ кадрів

Global Ethics and 
Concerns Helpline

Chief Compliance 
Officer

Керівник

Юридичний відділ

Відділ 
внутрішнього 

аудиту
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Ви можете ставити запитання, повідомляти про 
занепокоєння та потенційні порушення за такими 
телефонними номерами гарячої лінії Global Ethics and 
Concerns:

БЕЛЬГІЯ 
Крок 1: Набрати 0-800-100-10   
Крок 2: Коли з’явиться запит, введіть 8442384380

КАНАДА  
1-844-238-4380  

КИТАЙ   
Крок 1: Набрати    
     Південний - 10-811 
     Північний - 108-888 
Крок 2: Коли з’явиться запит, введіть 8442384380

ФРАНЦІЯ 
Крок 1: Набрати      
     Telecom - 0-800-99-0011 
     Тільки Париж - 0-800-99-0111 
     0-800-99-1011  
     0-800-99-1111 
     0-800-99-1211 
     Telecom Development - 0805-701-288 
Крок 2: Коли з’явиться запит, введіть 8442384380

НІМЕЧЧИНА  
Крок 1: Набрати 0-800-225-5288 
Крок 2: Коли з’явиться запит, введіть 8442384380

ІТАЛІЯ  
Крок 1: Набрати 800-172-444 
Крок 2: Коли з’явиться запит, введіть 8442384380

ЯПОНІЯ 
Крок 1: Набрати      
     NTT - 0034-811-001 
     KDDI - 00-539-111 
     Softbank Telecom - 00-663-5111 
Крок 2: Коли з’явиться запит, введіть 8442384380

ПІВДЕННА КОРЕЯ   
Крок 1: Набрати      
     Dacom - 00-309-11 
     ONSE - 00-369-11 
     Korea Telecom - 00-729-11 
Крок 2: Коли з’явиться запит, введіть 8442384380

ІСПАНІЯ   
Крок 1: Набрати 900-99-0011 
Крок 2: Коли з’явиться запит, введіть 8442384380

ШВЕЦІЯ  
Крок 1: Набрати 020-799-111 
Крок 2: Коли з’явиться запит, введіть 8442384380

УКРАЇНА   
Крок 1: Набрати 0-800-502-886  
Крок 2: Коли з’явиться запит, введіть 8442384380

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ 
Крок 1: Набрати 0-800-89-0011  
Крок 2: Коли з’явиться запит, введіть 8442384380

США 
1-844-238-4380 
 
ПОДАВАЙТЕ ВЕБ-ЗАЯВИ ЗА АДРЕСОЮ: 
www.wecconcerns.com

ethicsandcompliance@westinghouse.com 
 
Глобальний відділ з етики та відповідності нормам/
Global Ethics and Compliance Organization 
Westinghouse Electric Company, LLC 
1000 Westinghouse Drive 
Cranberry Township, PA 16066-5528  

HELPLINE

Рон 
Ньюінгтон, Нью-Гемпшир,  

США
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Денні 
Колумбія, 

Південна Кароліна, 
США 
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Визначення

Закони про конкуренцію або антимонопольні закони: 

Закони, які забороняють різноманітні практики 

обмеження торгівлі, зокрема: фіксацію цін; корпоративні 

злиття, які можуть зменшити конкуренцію на певних 

ринках; а також демпінгові дії з метою отримання або 

підтримання монопольного положення.

Щось цінне: Включає, крім іншого: гроші та грошові 

еквіваленти, благодійні внески, безкоштовні товари, 

подарунки, подорожі, пригощання, розважальні заходи, 

використання корпоративних ресурсів і послуги, 

наприклад можливості навчання та працевлаштування 

для друзів і родичів, а також позики. 

Бойкот: Відмова вести бізнес з іншою стороною. 

Хабар: Пропозиція, запит, обіцянка або дозвіл на 

надання або одержання чогось цінного (прямо чи 

опосередковано) державному службовцю або від 

державного службовця чи будь-якої іншої фізичної або 

юридичної особи, зокрема в комерційному секторі, 

щоб примусити одержувача до зловживання своїм 

положенням для допомоги в отриманні неналежної 

бізнес-переваги. 

Конфлікт інтересів: Конфлікт інтересів — це фінансовий 

або інший інтерес, прямий або опосередкований, який 

може впливати (чи створювати видимість такого впливу) 

на рішення або поведінку співробітника у справах, 

пов’язаних з Westinghouse.  

Корупція: Неправомірне використання впливу в бізнес-

операції з метою отримання переваги для суб’єкта 

дії або іншої особи, що суперечить обов’язкам і/або 

правам інших осіб. Корупція може мати різні форми,  

такі як хабарництво, відкати, незаконні прояви 

вдячності, економічне примушування, таємна змова  

та конфлікти інтересів.

Дискримінація: Дискримінація — це урахування, 

поводження або розрізнення на користь або проти 

певної особи на підставі групи, класу чи категорії, 

до якої начебто належить особа, а не на підставі її 

індивідуальних характеристик. Зокрема, дискримінація 

може бути за: віком, кольором шкіри, інвалідністю, расою 

чи етнічним походженням, релігією та статтю.

Ембарго: Ембарго — це часткова або повна заборона 

комерційних відносин і торгівлі з певною країною чи 

групою країн. Ембарго може означати обмеження 

експорту чи імпорту; створення квот на кількість; 

застосування спеціальних зборів і податків; заборону 

вантажних транспортних засобів; замороження або 

захоплення вантажу, активів або банківських рахунків; 

обмеження на транспортування певних технологій  

чи продуктів.

Кінцевий користувач: Суб’єкт, який отримує та 

безпосередньо використовує експортовані або 

реекспортовані продукти. Кінцевий користувач не є 

авторизованим агентом або посередником.

Експорт: Експорт включає: (а) фізичне або електронне 

надсилання товару або технології через міжнародні 

кордони чи надання послуги одержувачу в іншій країні; 

(б) розголошення інформації громадянину іншої країни, 

яке вважається експортом до країни цього одержувача 

незалежно від того, де він перебуває. Експорт може 

здійснюватися шляхом фізичної доставки, електронною 

поштою, факсом, у вигляді екскурсій по заводах, 

демонстрацій, навчання на місці роботи та іншого 

професійного навчання, брифінгів, телеконференцій, 

надання технічної допомоги або комп’ютерного доступу 

(віддаленого, через глобальну або локальну мережу) у 

ролі користувача або адміністратора IT незалежно від 

місця перебування. 

Ліцензія/дозвіл на експорт: Дозвіл від експортної агенції 

на виконання регульованих видів діяльності (наприклад, 

експорту та реекспорту).
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Платежі за спрощення формальностей: Невеликі платежі 

державним службовцям, які мають на меті заохочувати 

їх виконувати дії, які вони зобов’язані виконувати, 

наприклад розмитнення товарів і видачу дозволів.

Фінансове шахрайство: Умисне введення в оману 

стосовно фінансового становища Компанії шляхом 

умисного неправильного вказання або невказання сум 

чи розголошення даних у фінансових заявах з метою 

обманути користувачів фінансових заяв. Зазвичай 

шахрайство у формі підробки фінансових заяв включає 

завищення сум активів, доходів і прибутків, а також 

заниження сум зобов’язань, витрат і втрат.

Закон США про боротьбу з корупцією в 

зовнішньоекономічній діяльності (FCPA): Закон США, 

який набув чинності в 1977 р., з поправками, криміналізує 

надання хабарів іноземним державним службовцям 

в усьому світі, де мета хабара — вплинути на рішення 

службовця, щоб отримати бізнес-перевагу.  

Шахрайство: Використання своєї роботи для 

персонального збагачення шляхом умисного 

зловживання або неправомірного використання 

ресурсів і активів Компанії. Три основні типи шахрайства: 

корупція, неправомірне заволодіння активами та підробка 

фінансових заяв.

Подарунки: Подарунок — це щось, що надається 

добровільно, без очікування чогось іншого у відповідь. 

Подарунок може вважатися хабаром, якщо він надається 

або одержується з наміром змусити когось діяти 

неправомірно або як нагорода за неправомірні дії. 

Орган державної влади / державний службовець: Орган 

державної влади означає всі рівні та органи влади (штату, 

провінції, місцеві, муніципальні, регіональні та національні, 

а також адміністративні, законодавчі, судові та виконавчі 

органи); державні підприємства; та напівдержавні 

підприємства, які цілком або частково підтримуються 

державними коштами. Державними службовцями є 

всі обрані або призначені державні службовці та 

співробітники на всіх рівнях влади (штату, місцевої 

чи національної) або гілках влади (законодавча, 

виконавча, судова); всі, хто діє від імені державного 

службовця, органу, структури або підприємства та 

виконує державну функцію; будь-який співробітник 

або інша особа, що діє для або від імені будь-якого 

суб’єкта, більше ніж 50% якого контролює держава; 

компанія, що належить або контролюється державою; 

будь-яка політична партія чи політичний кандидат 

та будь-яка особа, яка діє від імені політичної партії; 

будь-який кандидат на державну посаду; будь-який 

співробітник чи інша особа, яка діє для або від імені 

державної міжнародної організації.  

Переслідування: Переслідування охоплює широкий 

спектр образливих повторюваних дій, які мають 

погрозливий характер або викликають занепокоєння. 

Сексуальні переслідування включають настійливі  

та небажані дії сексуального характеру відносно  

іншої особи.

Імпорт: Імпорт — це товар або технологія, перенесена 

з однієї країни в іншу. Під час імпорту всі співробітники 

Компанії повинні дотримуватися чинних законів і 

постанов стосовно таких питань, як класифікація 

товарів, маркування та позначення товарів, оцінювання 

товарів, оплата мита, надання даних і ведення 

документації.

Інтелектуальна власність: Усі права на патенти й 

патентні заявки, промислові зразки, торговельні марки, 

знаки обслуговування, бренди, логотипи, торговельні 

й комерційні найменування, авторські права, об’єкти 

інтелектуальної власності, виробничі секрети, ноу-хау, 

винаходи, удосконалення, технології, ділову та технічну 

інформацію, бази даних, зведення даних, методи, 

процеси й техніки та на всю іншу інтелектуальну й 

промислову власність, а також права власності та інші 

права, які мають юридичну силу (зареєстровані або ні) 

та всі реєстрації таких прав.

(Визначення, продовження)
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Посередник: Будь-яка третя сторона, яка представляє 

Компанію, діє від її імені або діє спільно з Компанією 

для отримання, збереження або спрямування 

ділової можливості, а також для розповсюдження 

чи перепродажу продуктів і/або послуг Компанії. 

Зокрема, це агенти зі збуту, дистриб’ютори, 

представники зі збуту, консультанти, лобісти, 

постачальники послуг транспортування й логістики, 

агенти з митного оформлення, брокери, учасники 

спільних підприємств і треті сторони, що не  

належать до Компанії та працюють за довіреністю, 

наданою Компанією.

Відкат: Відкат — це форма корупції, у якій беруть 

участь дві сторони, які домовляються про те, 

що частина від продажів або прибутку буде 

неправомірно надана чи повернута («відкочена») 

покупцю взамін на укладення угоди.

Відмивання грошей: Відмивання грошей має місце, 

коли компанії або особи намагаються приховати 

прибутки від незаконної діяльності, переміщаючи 

їх у такий спосіб, щоб приховати джерело їхнього 

походження та надати їм законного вигляду. 

Особові дані: Інформація, що дозволяє 

ідентифікувати особу або стосується її, яка може 

самостійно або в поєднанні з іншими даними, 

якими ми володіємо або до яких маємо доступ, 

ідентифікувати особу (прямо або опосередковано). 

До особових даних належать, зокрема, ідентифікаційні 

дані, ім’я, адреса електронної пошти та номер 

телефону (в тому числі особисті та корпоративні 

адреси електронної пошти та номери телефонів), 

дата народження, будь-який ідентифікаційний номер, 

дані про місцезнаходження, онлайн-ідентифікатор та 

один або декілька факторів, особливих для фізичної, 

фізіологічної, генетичної, економічної, культурної чи 

цифрової ідентичності суб’єкта даних. 

Службова інформація: Інформація, дані, програмне 

забезпечення, креслення, проекти, специфікації, 

апаратне забезпечення, речі або елементи секретного, 

службового або приватного характеру, які стосуються 

бізнесу Компанії, зокрема речі технічного характеру 

(ноу-хау, процеси, дані та методи тощо), бізнес-

характеру (інформація про графіки, ціни, прибутки, 

ринки, збут і клієнтів тощо), службового характеру 

(інформація про патенти, заявки на патенти, авторські 

права, промислові секрети й торговельні марки), а 

також інша інформація подібного характеру, яка надає 

Компанії конкурентну перевагу на ринку. 

Помста: Помста — це негативна дія проти співробітника, 

який добросовісно скаржиться, повідомляє про 

занепокоєння, надає інформацію або іншим чином 

допомагає розслідуванню. Зокрема, помста може 

мати такі форми: звільнення; тимчасове звільнення; 

пониження на посаді; застосування дисциплінарних 

заходів; відмова в пільгах, оплаті понаднормової роботи 

або підвищенні по службі; залякування; відмова в 

наймі або повторному наймі; переведення по службі; 

скорочення заробітної плати чи робочих годин. 

Санкції: Санкції, або торговельні санкції, — це 

торговельні обмеження, накладені на певних осіб, 

суб’єктів чи галузі або на певні види діяльності.

Виробнича таємниця: Виробнича таємниця — це 

інформація, наприклад формула, шаблон, компіляція, 

програма, пристрій, метод, техніка, процес або ноу-хау, 

яка має економічну цінність завдяки тому, що не  

є загальновідомою. 

Антикорупційний закон Великобританії: 

Антикорупційний закон Великобританії 2010 р. (c.23) — 

це закон парламенту Великобританії, у якому втілено 

кримінальне законодавство стосовно хабарництва.

(Визначення, продовження)
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Джессіка 
Sanmen Project, Китай
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Глобальні політики та процедури

 
 
Розділ

№ політики 
або процедури 
BMS

 
Найменування або посилання  
на політику/процедуру 

Повага до інших людей BMS-LGL-5 Домагання всіх форм заборонені

BMS-LGL-6 Рівні можливості працевлаштування

Повага до наших клієнтів і постачальників НД Westinghouse Supplier Code of Conduct 

 

Чесна конкуренція BMS-LGL-34 Competitive Law Compliance Manual 

 

Попередження корупції BMS-LGL-11 Політика проти хабарництва та корупції

BMS-LGL-66 Глобальна процедура стосовно посередників

BMS-AMER-2 Політика Westinghouse щодо квитків 

Участь у політичних процесах з дотриманням 

усіх положень

BMS-LGL-101 Глобальна процедура стосовно політичних внесків за 

межами США

Гарантування належності благодійних внесків BMS-COM-5 Глобальна процедура щодо благодійних внесків і 

волонтерства

Відповідальна поведінка під час надання або 

отримання подарунків, проявів гостинності та 

подорожей

BMS-LGL-22 Глобальна політика щодо подарунків, гостинності та 

подорожей

 

Виконання дій у найкращих інтересах компанії BMS-LGL-24 Персональний конфлікт інтересів

Законна торгівля BMS-LGL-73 Директива компанії щодо дотримання правил глобальної 

торгівлі

Точність і прозорість BMS-FIN-12 Controller’s Manual Governance Policy

Крім глобальних політик і процедур Westinghouse, також необхідно виконувати 

регіональні та національні правила відповідних країн.
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Розділ

№ політики 
або процедури 
BMS

 
Найменування або посилання  
на політику/процедуру 

Забезпечення конфіденційності BMS-LGL-8 Конфіденційність електронної інформації

BMS-LGL-9

BMS-LGL-66

Захист конфіденційності персональних даних (за межами ЄС)

Захист конфіденційності персональних даних у 

Європейській Економічній Зоні

BMS-LGL-28 Класифікація, зміна класифікації та видання 

конфіденційної інформації Westinghouse   

BMS-LGL-29 Директиви з авторських прав

BMS-LGL-32 Процес поводження з конфіденційною інформацією 

BMS-LGL-36 Управління щодо інтелектуальної власності на програмне 

забезпечення

BMS-LGL-37 Поводження та користування конфіденційною інформацією 

Westinghouse при виконанні урядових контрактів

BMS-LGL-41 Патенти, винаходи, відкриття

BMS-LGL-48 Guidance on Trademarks and Service Marks

BMS-IS-46 Політика Westinghouse щодо глобальної інформаційної 

безпеки

BMS-SEC-1 Безпека та захист активів

BMS-COM-4 Політика щодо соціальних мереж

Безпека, захист навколишнього середовища 

та якісна робота

BMS-LGL-75 Процедура з Програми стурбованості працівників

BMS-NSC-1 Підтримка позитивної культури ядерної безпеки та 

свідомості щодо безпеки на робочому місті

НД Відданість підтриманню культури ядерної безпеки

НД Система керування якістю A (QMS)

BMS-SUS-1 Екологічна безпечність продукції

Введіть «EHS» у george, щоб знайти політики, процедури 

та керівні принципи щодо техніки безпеки, охорони праці 

й навколишнього середовища. 

 

Живіть за Кодексом — звертайтесь по 

допомогу та вільно висловлюйтесь

BMS-LGL-92 Політика щодо повідомлень з етичних питань і 

стурбованості й розслідування 

(Глобальні політики та процедури, продовження)
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