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Կոռուպցիայի և կաշառքի դեմ պայքարի մասին 

քաղաքականությունը (այսուհետ՝ «Քաղաքականություն») 

հանդիսանում է «Էներգո ինվեստ հոլդինգ» ՓԲԸ (այսու-

հետ՝ «Ընկերություն») ներքին իրավական ակտ: 

Политика по борьбе с коррупцией и взяточничеством 

(далее — «Политика») является внутренним 

правовым актом ЗАО «Энерго инвест холдинг» (далее 

— «Общество»). 

Հիմնական սահմանումներ Ключевые термины 

Կաշառք՝ այն ամենն, ինչն ունի արժեք, ներառյալ ցան-

կացած ֆինանսական կամ այլ առավելություններ, 

որոնք առաջարկվում, տրամադրվում, թույլատրվում, 

պահանջվում կամ ընդունվում են ցանկացած անձի գոր-

ծողության, անգործության կամ որոշման վրա ապօրինի 

ազդեցություն ունենալու նպատակով՝ անկախ այն հան-

գամանքից նա հանդիսանում է պետական պաշտոնա-

տար, թե մասնավոր անձ: 

Взятка – все, что имеет ценность, включая любые 

финансовые или другие преимущества, которые 

предлагаются, предоставляются, разрешаются, 

запрашиваются или принимаются с целью оказания 

неправомерного влияния на действия, бездействие 

или решение любого лица, независимо от того, 

является ли оно государственным должностным 

лицом или частным лицом. 

Կոռուպցիա՝ իշխանության կամ պաշտոնական դիրքի 

չարաշահում անձնական շահ ստանալու նպատակով: 

Коррупция – злоупотребление властью или служеб-

ным положением с целью получения личной выгоды. 

Նվերներ՝ անվճար ստացված ցանկացած թանկարժեք 

իր կամ առավելություն: 

Подарки – любые ценные вещи или преимущества, 

полученные бесплатно. 

Ժամանց՝ ցանկացած զբաղմունք, որը ստացվում կամ 

տրամադրվում է անվճար կամ իր շուկայական գնից 

ցածր գնով, ներառյալ (սակայն չսահմանափակվելով)՝ 

սնունդ, ճանապարհորդություն, կացարան, սպորտա-
յին, ժամանցային և ներկայացուցչական միջոցառում-
ներ: 

Развлечения – любые занятия, полученные или 

предоставленные бесплатно – или по цене ниже 

рыночной – включая (но не ограничиваясь), питание, 

путешествия, проживание, спортивные, развлека-

тельные и представительские мероприятия. 

Պետական պաշտոնատար անձ՝ պետության կամ պե-

տության կողմից վերահսկվող կամ պետության սեփա-

կանություն հանդիսացող հաստատության պաշտոնա-

տար անձ, աշխատող կամ ներկայացուցիչ, այդ թվում՝ 

Государственное должностное лицо – должностное 

лицо, работник или представитель государства, или 

контролируемого, или принадлежащего государству 

учреждения, в том числе: 

- պետական մարմինների ցանկացած պաշտո-

նատար անձ, աշխատող կամ ներկայացուցիչ, 

- любое должностное лицо, работник или 

представитель государственных органов; 

- ցանկացած անձ, ով զբաղեցնում է օրենսդիր, 

գործադիր կամ դատական իշխանության 

մարմիններում ցանկացած տեսակի պաշտոն, 

- любое лицо, занимающее любую должность в 

органах законодательной, исполнительной 

или судебной власти; 

- միջազգային հասարակական կազմակերպու-

թյան ցանկացած պաշտոնատար անձ, աշխա-

տող կամ ներկայացուցիչ, 

- любое должностное лицо, работник или 

представитель международной общественной 

организации; 

- պետության սեփականություն հանդիսացող 

կամ պետության կողմից վերահսկվող ձեռնար-

կության կամ ընկերության ցանկացած պաշ-

տոնատար անձ, տնօրեն, աշխատող կամ 

ներկայացուցիչ, 

- любое должностное лицо, директор, работник 

или представитель любого предприятия или 

организации, принадлежащего или контроли-

руемого государством; 

- քաղաքական կուսակցության ցանկացած 

պաշտոնատար անձ կամ ներկայացուցիչ: 

- любое должностное лицо или представитель 

политической партии. 

Ներածություն  Вступление 

Կոռուպցիան և կաշառքը անօրինական են և դեմ են 

էթիկայի կանոններին: Դրանք անկայունացնում են 

հասարակությունը, խարխլում են օրենքի գերակայու-

թյունն ու ստեղծում են լուրջ սպառնալիք կայուն տնտե-

Коррупция и взяточничество незаконны и неэтичны. 

Они дестабилизируют общество, подрывают 

верховенство права и создают серьезную угрозу для 
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սական զարգացման և շուկայի առողջ գործարկման 

համար: Կոռուպցիայի և կաշառքի ռիսկը չեզոքացնելու 

անընդունակությունը կարող է հեղինակազրկել մեզ և 

հանգեցնել Ընկերության նկատմամբ հետաքննություն-

ների իրականացման, տուգանքների և/կամ այլ պատաս-

խանատվության կիրառման: 

устойчивого экономического прогресса и здорового 

функционирования рынков. Неспособность устранить 

риск коррупции и взяточничества может подорвать 

нашу репутацию и привести к расследованиям, 

штрафам и/или другим формам ответственности для 

Общества. 

Մենք որևէ առնչություն չունենք կոռուպցիայի հետ և 

անկախ տեղական ավանույթներից և սովորություններից 

կաշառք չենք տալիս: Մեր դիրքորոշումը կոռուպցիայի վե-

րաբերյալ պարզ է. անընդունելի են կաշառք և այլ տեսա-

կի ապօրինի առավելություններ առաջարկելը, տալը, 

թույլատրելը, շորթումը և ստանալը: 

Мы никогда не участвуем в коррупции и не даем 

взяток, вне зависимости от местных обычаев или 

привычек. Наша позиция в отношении коррупции 

проста: предложение, дача, разрешение, вымога-

тельство и получение взяток и других неправомерных 

преимуществ неприемлемы. 

Ո՞ւմ նկատմամբ է կիրառելի  К кому это относится? 

Սույն  Քաղաքականության գործողությունը տարած-

վում է բոլոր աշխատողների, տնօրենների և պաշտո-

նատար անձանց, ինչպես նաև Ընկերության կոնտրա-

գենտների և գործընկերների վրա: 

Действие настоящей Политики распространяется на 

всех работников, директоров и должностных лиц, а 

также контрагентов и партнеров Общества. 

Մեր կողմից ստանձնած հանձնառությունները В чем заключается наша приверженность 

Մենք չենք հանդուրժում ցանկացած տեսակի կաշառք՝ լի-

նի դա ուղղված պետական պաշտոնատար, թե մասնա-

վոր անձանց: Մենք երբեք ուղղակի կամ միջնորդավոր-

ված չենք առաջարկում, չենք տալիս և չենք թույլատրում 

ցանկացած տեսակի կաշառք՝ ներառյալ պետական պաշ-

տոնատար կամ մասնավոր անձանց պայմանականու-

թյունների պարզեցման նպատակով վճարվող վարձատ-

րություններ: 

Мы нетерпимо относимся к любого рода взяткам, 

будь то государственным должностным лицам или 

частным лицам. Мы никогда не предлагаем, не даем и 

не разрешаем, прямо или опосредованно, взятки 

любого рода, включая вознаграждения за упрощение 

формальностей государственным должностным 

лицам или частным лицам. 

Մենք երբեք ո՛չ ուղղակի, ո՛չ էլ միջնորդավորված չենք 

պահանջում և չենք ստանում ոչ մի տեսակի կաշառք: 

Կաշառքը կարող է լինել ինչպես դրամային, այնպես էլ ոչ 

դրամային, ինչպես նյութական, այնպես էլ ոչ նյութական: 

Мы никогда не требуем и не получаем никаких 

взяток, ни прямо, ни опосредованно. Взятка может 

быть денежной или неденежной, материальной или 

нематериальной. 

Պետական պաշտոնատար անձինք Государственные должностные лица  

Պետական պաշտոնատար անձանց հետ փոխգործունե-

ությունը ուղեկցվում է կոռուպցիայի կամ կոռուպցիայի ըն-

կալման առավել բարձր ռիսկով: Մենք հատուկ զգուշավո-

րորություն ենք ցուցաբերում պետական պաշտոնատար 

անձանց հետ փոխգործունեության, պետական պաշտո-

նատար անձանց հետ նվերների և ժամանցի փոխանակ-

ման կամ պետական պաշտոնատար անձանց օգնու-

թյուն տրամադրելու ժամանակ: 

Взаимодействие с государственными должностными 

лицами сопряжено с более высоким риском 

коррупции или восприятия коррупции. Мы проявляем 

особенную осторожность при взаимодействии с 

государственными должностными лицами, обмене 

подарками и развлечениями с государственными 

должностными лицами или при оказании помощи 

государственным должностными лицами. 

Վճարումներ պայմանականությունների պարզեցման 

նպատակով 
Платежи для упрощения формальностей 

Պայմանականությունների պարզեցման նպատակով 

վճարումները հանդիսանում են կաշառքի տեսակ: Մենք 

երբեք չենք վճարում և թույլ չենք տալիս կատարել վճա-

րումներ պայմանականությունների պարզեցման նպա-

տակով: Եթե մեզ խնդրում են կատարել վճարում պայմա-

նականությունների պարզեցման համար, ապա մենք 

Платежи для упрощения формальностей являются 

одной из форм взяточничества. Мы никогда не 

платим и не разрешаем осуществлять платежи за 

упрощение формальностей. Если нас просят 

произвести платеж за упрощение формальностей, то 

нам необходимо отказаться от оплаты и немедленно 
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պարտավորվում ենք հրաժարվել նման վճարում կատա-

րելուց և այդ մասին անհապաղ հայտնել իրավասու 

մարմիններին: 

сообщить об этом компетентным органам. 

Նվերներ և ժամանց Подарки и развлечения 

Նվերների և ժամանցի նկատմամբ խելամիտ վերա-

հսկողության գործընթացները թույլ են տալիս խուսա-

փել փաստացի կամ ենթադրյալ կաշառքի կամ կո-

ռուպցիայի կասկածի ռիսկից: 

Надлежащие процедуры контроля за подарками и 

развлечениями позволяют избежать риска подозрений 

в фактическом или предполагаемом  взяточничестве 

или коррупции. 

Մենք նվիրում ենք կամ ընդունում բացառապես այն 

նվերները կամ ժամանցային առաջարկները, որոնք հա-

մապատասխանում են սովորական բիզնես էթիկային: 

Мы дарим или принимаем только те подарки и 

развлечения, которые соответствуют стандартному 

деловому этикету. 

Մենք չենք նվիրում և չենք ընդունում նվերներ և 

ժամանցային առաջարկներ, որոնք՝ 

Мы не дарим и не принимаем подарки и развлечения: 

- կազմակերպվում են ստացողի որոշումների 

կայացման կամ նրա վարքագծի վրա ազդելու 

մտադրությամբ կամ հեռանկարով, 

- устраиваемых с намерением или расчетом 

повлиять на вынесение решений получателем 

или его поведение; 

- կազմակերպվում են որևէ ապօրինի կամ ան-

բարեխիղճ առավելություն ստանալու մտադ-

րությամբ 

- устраиваемых с намерением получить 

неправомерное или недобросовестное 

преимущество; 

- հիմնավորված կարող են ցանկացած դեպքում 

դիտարկվել որպես կաշառք, կամ 

- которые обоснованно могут быть расценены 

как взятка, или 

- դրամական միջոցների տեսքով են, այդ թվում՝ 

նախապես վճարված քարտեր կամ նվեր քար-

տեր, որոնք կարող են փոխանակվել կանխիկ 

դրամի հետ: 

- в виде денежных средств, включая 

предоплаченные или подарочные карты, 

которые можно обменять на наличные. 

Հովանավորչություն, բարեգործական վճարներ և հա-

մայնքային ներդրումներ 
Спонсорство, благотворительные взносы и 

инвестиции в местные общины 

Մենք երբեք չենք կատարում հովանավորչություն և 

բարեգործական վճարներ կամ համայնքային ներ-
դրումներ, որպեսզի քողարկենք կաշառքը կամ ստա-
նանք ապօրինի առավելություն բիզնեսում: 

Мы никогда не делаем спонсорских и 

благотворительных взносов или инвестиций в 

местные общины, чтобы замаскировать взятку или 

получить неправомерное преимущество в бизнесе. 

Մենք երաշխավորում ենք, որ մինչև հովանավոր դառ-

նալը, տեղական համայնքում ներդրում կատարելը կամ 

բարեգործական վճար կատարելը մենք իրականացնում 

ենք համալիր ստուգում ռիսկերի գնահատման հիման 

վրա: Մենք վերահսկում ենք մեր դրամական միջոցների 

կամ ռեսուրսների պատշաճ օգտագործումը: 

Мы гарантируем, что перед тем, как стать спонсором, 

инвестировать в местную общину или совершать 

благотворительные взносы, мы проводим 

комплексную проверку с учетом оценки рисков. Мы 

отслеживаем надлежащее использование наших 

средств или ресурсов. 

Քաղաքական ներդրումներ Политические взносы 

Սույն ռիսկը նվազեցնելու նպատակով մենք չենք ներ-

դնում միջոցներ և ռեսուրսներ որևէ քաղաքական քարո-

զարշավի, քաղաքական կուսակցության, քաղաքական 

թեկնածուի կամ որևէ քաղաքապես փոխկապակցված 

կազմակերպության մեջ: 

Для снижения этого риска мы не вкладываем средства 

или ресурсы в политические акции, политические 

партии, политического кандидата или политически 

аффилированную организацию. 

Գործընկերներ Деловые партнеры 

Մենք մեր գործընկերներից ակնկալում ենք նույն Мы ожидаем от наших деловых партнеров такой же 
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համախոհությունը բիզնեսի վարման մեր էթիկական և 

պատասխանատու մեթոդների հարցում: Մենք երբեք 

չենք թույլատրում մեր գործընկերներին մեր անունից 

մասնակցել կաշառքի կամ կոռուպցիայի մեջ: 

приверженности этичным и ответственным методам 

ведения бизнеса. Мы никогда не разрешаем деловым 

партнерам участвовать во взяточничестве или 

коррупции от нашего имени. 

Միաձուլում և միացում Слияния и присоединяния 

Միաձուլման կամ միացման գործարքների կնքման ժա-

մանակ մենք իրականացնում ենք համալիր ստուգում  

ռիսկերի գնահատման հիման վրա՝ տվյալ գործարքի հետ 

կապված կաշառքի և կոռուպցիայի ցանկացած ռիսկի բա-

ցահայտման նպատակով, և միջոցներ ենք ձեռք առնում 

բացահայտված ցանկացած խնդրի լուծման համար: Եթե 

մենք ձեռք ենք բերում բիզնեսի նկատմամբ հսկողություն 

իրականացնելու կամ բիզնեսը կառավարելու իրավունք, 

մենք անմիջապես ներդնում ենք սույն Քաղաքականու-

թյունը, վերջինիս հետ կապված համապատասխան ըն-

թացակարգերը և վերահսկողության միջոցները: 

При рассмотрении вопроса о заключении сделок по 

слиянию или присоединению, мы проводим 

комплексную проверку на основе анализа рисков для 

понимания любых рисков взяточничества и 

коррупции, связанных с данной сделкой, и принимаем 

меры для решения любых выявленных проблем. 

Когда приобретаем право контролировать или 

управлять бизнесом, мы незамедлительно внедряем 

настоящую Политику и связанные с ней процедуры и 

меры контроля. 

Պատշաճ հաշվառում Ведение точного учета  

Մենք ապահովում ենք բոլոր գործառնությունների 

ճշգրիտ հաշվառումը, և բոլոր գրառումներն արտացոլում 

են գործառնությունների բնույթն ու էությունը: 

Мы обеспечиваем точный учет всех операций, а все 

записи отражают характер и суть операций. 

Խոսում ենք բաց Говорим открыто 

Յուրաքանչյուրս պատասխանատվություն է կրում իր 

պարտականությունների կատարման համար: Մեր 

Ընկերությունը պահանջում է իր աշխատողներից և 

կոնտրագենտներից խոսել բաց և բարձրաձայնել 

օրենսդրական ակտերի և սույն Քաղաքականության 

հնարավոր խախտումների մասին իրենց մենեջերի, 

ղեկավարի մոտ կամ ցանկացած այլ հասանելի 

միջոցներով: 

Каждый из нас несет ответственность за выполнение 

своих обязательств. Наше Общество требует от своих 

работников и контрагентов открыто говорить и 

сообщать о возможных нарушениях законодательных 

актов и настоящей Политики своему менеджеру, 

руководителю или через другие доступные каналы 

сообщения. 

Հետևանքներ Последствия 

Մեր Քաղաքականությունը լրացնում է մեր արժեքները 

և արտացոլում է, թե ինչն է կարևոր Ընկերության 

համար: Մենք խիստ ենք վերաբերվում մեր 

Քաղաքականության խախտումներին: Կախված 

խախտման ծանրությունից՝ հետևանքը կարող է լինել 

նկատողությունից ընդհուպ մինչև աշխատանքից 

ազատում՝ տեղեկացնելով խախտման մասին իրավա-

պահ մարմիններին: 

Наша Политика поддерживает наши ценности и 

отражает то, что важно для Общества. Мы серьезно 

относимся к нарушениям нашей Политики. В 

зависимости от тяжести нарушения последствия 

могут варьироваться от предупреждения до 

увольнения и информирования компетентных 

органов. 

Սույն Քաղաքականությունը կարող է վերախմբագրվել 

ժամանակ առ ժամանակ և Քաղաքականության վե-
րախմբագրված տարբերակն անհապաղ կտեղադրվի մեր 

կայքէջում:  

Настоящая Политика может время от времени 

обновляться, и обновленная версия Политики будет 

немедленно размещена на нашем веб-сайте. 

 


