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Майже місяць тому з соціальних мереж компанія дізналась про можливий випадок
порушення закону, до якого міг бути причетний один із наших працівників. Ми відразу
відреагували на коментарі з приводу ситуації у соціальних мережах. Для того щоб
надалі реагувати на ситуацію належним чином, нам було критично важливо перевірити
усі наявні факти стосовно цієї ситуації та провести комплексну перевірку.

Ми одразу ж ініціювали внутрішню перевірку в межах своїх повноважень в правовому
полі України. Перевірка включала в себе вивчення публічно доступних документів та
судових рішень, що можуть мати стосунок до ситуації. Наразі ми не виявили фактів та
інформації, яка б підтвердила, що працівник компанії винний у порушенні закону.
Компанія продовжує слідкувати за ситуацією та готова співпрацювати з
правоохоронними та іншими уповноваженими органами задля об’єктивного
розслідування будь-якого порушення закону.

Додатково ми надаємо роз’яснення та відповіді на найбільш розповсюджені питання
щодо ситуації.

Q: У медіа та соцмережах тиражують думку, що компанія ігнорує проблему, адже
вона стосується особистого життя співробітника, чи це правда?

A: Ці заяви не відповідають дійсності. Ми відразу відреагували на коментарі з приводу
ситуації у соціальних мережах. Разом з тим, компанія забезпечує право кожного на
повагу до честі та гідності особи, на правову допомогу та справедливий суд, та право
особи вважатися невинуватою доти, доки її вину не буде доведено в законному
порядку, та не готова розголошувати чи коментувати інформацію щодо їхнього
особистого життя. Однак, ми глибоко стурбовані випадком порушення закону, до якого
може бути причетний наш співробітник. Тому ми оперативно ініціювали та провели в
межах наших повноважень внутрішню перевірку, аби вивчити всю наявну інформацію
щодо ситуації. Також компанія готова співпрацювати з правоохоронними та іншими
уповноваженими органами для проведення всебічного об'єктивного розслідування.

Q: Чи дійсно компанія вважає, що це особиста справа працівника?

А: Ні, компанія глибоко засуджує будь-які прояви насильстива. Однак у наших
публічних заявах ми завжди слідуємо нормам законодавства, поважаючи право
кожного: на повагу до честі та гідності, на правову допомогу та справедливий суд, на
право вважатися невинуватим доти, доки вину не буде доведено в законному порядку.
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Q: Що включала перевірка, яку проводила компанія? Чи спілкувались ви зі
свідками та учасниками?

A: Внутрішня перевірка включала вивчення публічно доступних документів й судових
рішень, також ми отримали роз’яснення від співробітника. Крім того, незалежна
перевірка, проведена за згодою співробітника, підтвердила, що наразі співробітник не
був визнаний винним у вчиненні злочину. Компанія діяла в рамках своїх повноважень
та у правовому полі України. Ми не маємо права перебирати на себе функції
правоохоронних органів: проводити експертизи або допитувати учасників чи свідків
події. Разом з тим, ми готові співпрацювати з органами, які мають відповідні
повноваження та сприяти об'єктивному розслідуванню справи.

Q: Чи планує компанія відсторонити або вже відсторонила вашого спеціаліста
від обов'язків на час перевірки?

А: Наразі компанія не має підстав для відсторонення працівника від його обов'язків
згідно законодавства. Ми неухильно дотримуємося невід'ємних прав кожної особи,
серед яких право на захист честі та гідності особи, презумпція невинуватості.

Q: Якими будуть ваші дії, якщо вину вашого працівника буде доведено?

А: Для нас є надзвичайно важливим дотримання законодавства та ділової етики в
нашій роботі. Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією. У випадку якщо
уповноважені органи визнають нашого працівника винним, компанія застосує всі
належні та необхідні заходи.

Q: Які ваші наступні кроки?

A: Ми продовжуємо уважно слідкувати за ситуацією та готові співпрацювати з
правоохоронними та іншими уповноваженими органами, аби сприяти всебічному
об'єктивному розслідуванню ситуації.

Q: Чи готова компанія регулярно інформувати громадськість стосовно розвитку
ситуації?

Компанія готова оновлювати інформацію в цьому документі у межах, які не порушують
права осіб та не протирічать інтересам слідства, впливають на хід судових розглядів чи
інших процесуальних дій.

Компанія готова коментувати доведені факти, події та висловлювати з цього приводу
свою позицію.

---
Ми закликаємо громадськість відповідально ставитися до перевірки будь-яких фактів
та заяв, які поширюються у засобах масової інформації та Інтернеті, підтримувати
об'єктивне та неупереджене ставлення до подій та їх можливих учасників.
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