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Етичний комітет Всеукраїнської мережі доброчесності та 
комплаєнсу очолила Марина Ромась із компанії Санофі 

 
Київ, 29 листопада 2017 р. – Головою Етичного комітету Всеукраїнської мережі 
доброчесності та комплаєнсу (Ukrainian Network of Integrity and Compliance) обрано Марину 
Ромась, керівника відділу з питань дотримання корпоративних правил і бізнес етики Санофі в 
Україні.  
 
Функції Етичного комітету включають розробку пропозицій щодо прийняття, тлумачення та 
внесення змін до відповідних стандартів доброчесності учасників мережі, розгляд питань 
щодо порушень або підстав для припинення членства учасника мережі, а також надання 
консультацій з метою сприяння дотримання стандартів доброчесності.  
 
«Для мене особисто це велика честь та відповідальність – очолити один із структурних 
підрозділів мережі, яка є важливою та актуальною ініціативою в Україні. Санофі стала 
однією з декількох фармацевтичних компаній, яка першою приєдналася до Всеукраїнської 
мережі доброчесності та комплаєнсу і відкрито заявила про свою прозорість та 
відкритість. Мережа буде об'єднувати малий, середній бізнес, великі корпорації та всіх, 
хто прагне подолати корупцію в Україні. Нечесні методи ведення бізнесу завдали суттєвої 
шкоди діловому клімату України. Ми ставимо перед собою завдання поширити ідею 
комплаєнсу й встановити справедливу та міцну культуру бізнес-доброчесності в Україні», 
– зазначила Марина Ромась, керівник відділу з питань дотримання корпоративних 
правил і бізнес етики Санофі в Україні.  

Всеукраїнська мережа доброчесності та комплаєнсу – це добровільна колективна бізнес- 
ініціатива, спрямована на просування ідеї етичного та відповідального ведення бізнесу. 
Мережа була створена у травні 2017 року. Наразі 42 українські та міжнародні компанії є 
членами UNIC. Компанії-учасники мережі погодилися підтримувати добру ділову репутацію та 
постійно удосконалювати власні стандарти доброчесності відповідно до кращих міжнародних 
практик.  

 
 
Про Санофі 

 
Зобов’язання Санофі – надавати підтримку людям, які мають проблеми зі здоров’ям. Ми є глобальною 
біофармацевтичною компанією, для якої здоров’я людей – ключовий пріоритет. Ми запобігаємо хворобам за 
допомогою вакцин, пропонуємо інноваційні рішення для боротьби з болем та полегшення страждань.  
 
Ми завжди поруч з пацієнтами, які мають рідкісні захворювання, та з мільйонами тих, хто живе з хронічними 
недугами. Завдяки зусиллям 100 000 співробітників у 100 країнах Санофі перетворює наукові інновації на 
терапевтичні рішення в усьому світі. 
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