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КопшrанЬ), усвiдомIIюючи вiдповiдатьнiсть за утверджеrrrrя цirпrостей верховенства права та
доброчесностi, прагнrм забезпечуватчr свiй сталчrй розвитоь дбаючи про впасЕу дiлову
рецrтацiю/ ддrI заохоченtul використашrя добросовiсноi KoмepфTfoIoi практики, а також в iнTepecax,
зокрема/ aJIe не виIfIючно, cBo'ix засновrтикiв, працiвнлш<iв, дiлових партrrерiв, юrierrTiB проголошуе/
що ri засновники (учасники)/ органи управлiлпля, посадовi особи та працiвтпrr<и у своiй дiяпьностi,
а також у правовiдносинах iз дiловими партнерами/ органами державноi впади, органами
мiсцевого самоврядуваIпuI/ iнrrпдли юрт4диtIними та фiзи.шrлrли особами керуються принципом
нуrьовоi ToлepaттTнocTi до коруlщii у бупь-яких li формах та проявах i вживають (вживатчrмутъ) Bcix
заходiв щодо запобiгаrrття, виrlвденнrt та протI4дil корупчir, передбачених законодавством, та цiсю
Програмою.
КопшrанЙ зffIвIIrI€ про свою принципову позицiю та засуджу€ корупцiю як незаконний та
неетишrтлй спосiб веденюI дiяпьностi.

загальнi полох(енtlя

1. Визначення TepMiHiB
1. )Z

цiй Програrчri гrаведенi терvrirти вживаIоться у ]]аких знаLIеIп{ях:

благодiчп:а дiяльнiс,lъ - добровiльr:а особиста та/або майr-rова дошомога/ ffta направлена на
сприяFIня законним iHTepecaM одержувачiв благодiйr:оI допомс-)ги у визначених законоfuI сферах
благодiйr-тоi дiягrьностi, що rle передбача€ одержаr-rr-rя Компанiсrсl прибут,ку, а також сплати будъякоi винагороди або корrпенсацii Компанii вiд iпceHi аrбо за доручеIЕIям одержува.rа бпагодiйноТ
допоN{оrт4;

внесок на гriдтрил.rку по.lriт,и.rrrоi гrар,rii - гроrrrовi коlLIти чи iHrrre майно, переваIт4/ пiльги, IIосJ]уI-иI
позики (кредити), r-rешrатерiаlл,нi активи, будт,-якi iгппi вигоf\и lrетиатерiального або r:егроrrтового
характеру/ спонсорсl-во Комгrаr-riсrо заходiв .rи iнlltоiдiяльностi на rriдтрилгr<у rrap,rii т,оI]ариl роботи,
послуги/ надаr-ri KcllyrпaHicro безоп,цатrrо чи IIа пi,цt гових умовах (за цiното, нижчоIо за риIlкову
BapTicTb iденти.rних або подiбних робiт, ToBapiB ,га цослуг r:a вiдlповiдцному риrтку), отриманi
полiти.rноrо партiсrо, ii lvricrдeBoro оргатriзацiсlо, яка,I в устаFIоLз-цеIIому порядцку r-rабула статусу
IоридиtILIоi особи;

дiчова гостиrлтiсть - представгrrаr;r,кi заходи (r-rаприr<пад, дiповi сrriдаrтки, обiди, Betlepi, фуршети,
дегустацii iншi заходи (конференцii) кулътурrтi та сIIортивнi заходи)), вiдтш<одування tsитратна
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дороry/ проживанIJя, irппi видивитрат/ якi здiйсгrrоrотъся Компаrтiеrо або стосовно Компаrтii з MeToIo
встановлення чи налагодження дiлових вiдносин або з iтлшото Me,IoIo/ пов'язаноIо з дiя:lьнiстtо

Компанii;

дi,човi вiдrтосиlrи - вiдносигlи мiж KoMrlar;icKl ,га дiловим партнеропт, r:ов'язаrтi з дiлсlвотсl,
гrрофесiйноIо чи господарськоIо дliяпъrriстIо Компаr-rii, що виIтикIти ъта пiдставi правочинlz u5o
здiйсненrтя Комгrаr-riсю iншоТ дiя.iтьностi 1,а передба.rають тривалiсть iснувагrrrя пiслrя ix
встановлеFIн'I;

дiловi партнери - юридr{tlнi та/або фiзичr-тi особи, з якими Компаr-riя пiдтрил.rуеl вступас або
HaMip вступити в дiловi вiдносини;

Mrac

заохоrl)лочi ггrатежi * неофiцifufi та r:езакоr-rrri гrпатехti офiцiйнчпчr особам з lvleTolo
сприятлtяfприскорення/спрощенLIя чиl у певI{их вигIадках/ належного виконан}Iя встанов,IIеFIих
закоFIодавством процедур/ якi Компанй vrac закоI-Iне право отримувати, не здiйснIоIочи таких
пла,тежiв;

коругпriйнигZ ризик - iпловiрнiсть вчиFIеFIIJя корупцiйного або пов'язаного з корутrцiсrrr
правопорушення/ irтrrrого порушеIJFIя Закоrrу }краrни "Про запобiгаrrr-rя корупцir", що неIативIто
вплине i*a дйльнiсть Компанii;
гrеправомriр}Iа вигода - гроIlтовi кошттд або ir-rrrTe шtайно, переваги, пiлъги, послуги, гrеп,rатерiальr-ri
аI<тиви| бушь-якi iHrrri виr,оди неN{атерiа.тьного t{и негрошовоI,о характеру, якi пропонуIотL/
обirиютъ, надаIоть чи одержутоть без законI-Iих на те пiдстав;

нульова толераllтI]iсть до корупцii - абсоrлоr--rа FIетерпимiсть до корушцiТ у бушь-яких п проявах;

представник KoMrrraHii - особа/ ylloBнoBa>кe}Ia в установленому порядку дiятvl вiд iMeHi або в
iHTepecax КомпаrIii у взасмовiдносинах з третiми особами;
офiцiлтr:а особа:
особа, уповЕIоважена на викоI-IаFIIIя функтдiй дерх(ави або мiсцевого са]иоtsрядування/ вiдповiдно до
1 частини першоi cTaTTi 3 Закону }краiт-ти "Про загrобiгангrя кс,lрупцit";

пункту

особа, яка прирiвню€ться до осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсrдевого
саIчIоврядування/ вiдповiдно до пут;кту 2частиlли тrершоi cTaTTi 3 Закоr-rу }краri:и "Про запобiганrrя

коруrщii";

гrрацiвт:ттк гIатроЕIатноi с"цzжби вiдповiдtто до с,гаттi 92 Закону

ка}Iдидат на пост Президента

!краirти "Про державну спужбу";

!краirrи та каIfдидат у народr:i депутати }краiни/ заресстроваътийу

порядку/ встановленому законом;

керiвниrс, iнша посадова особа господарського товариства/
частка перевищус 50 вiдсоткiв;

у

яко]\.1у

державна або

KoluryrTa]lbLl?l

посадова особа Ьозеплrоi держави (особа, яr<а обiймас посаду в законодавчIому/ I]иконавIIому або
судовому органi iтrоземr:оi дерхави/ у Toi\{y .rислi прислкrli засiдателi, ir-rша особа/ яка здiйсr-пос
фуrrкцii держави для iттоземrrоТ держави/ зокрема для державIIого органу або державI-Iого
пiдприсмства);

iноземний третейськиiI суцt\я, особа, уповноважена вирiшувати цивiгrьнi, комерцiйнi або трудовi
сrrори в ir-rоземнiй державi у порялку/ апьтернативI-Iому судовоNIу;
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посадова особа мiх<народт-Iоi оргат:iзацii (працiвrrуп< мЬкrrародrтоi органiзацii чи будь-яка iгIrrта
особа, уповновах(ена такою органiзацiсrо дЬти вiд rr iMeHi);
{гIен мiхснародноТ парламентськоi асамблеi) учасником якоi е }KparHa;

суддя i посадова особа шrЬкrlародного суду;
спонсорська дЬльнiсть (спонсорство) - добровiпьrта матерiа.гIьFIа/ фiнансова, органiзаrliйна та iнrп.а
rтiдтримка KoMrraHicTo будь-якогrr заходу або дiяльr,rостi з метоIо попу.rrяризацiТ найvrеЕIу]]ан}Iя
Компанii знакiв дл.rя ToBapiB та гIоспуг Коплпанii.

2. IHrIri ,r,ермiни в цiй Програмi вживаIоться
запобiгаш:я корупцii".

у

знаLIеннях/ Irаведених

у

Законi !краiни "Про

2. Мета та сфера застосування

1. MeToro цiсТ Програми с забезпе.теrл:я функцiонуванIrr{ ефективт+оi системи запобiгат-ш-rя та
прсlт,идii ксlрупrlii) вiдrrовiднос,гi дiя"тп,ностi Коршагrii вr.д,rогам анf,икорупцiйного законодавства з
урахуванням кращих свiтових практик.
2. TJ1 Програvrа BcTaI-IoB"rIIo€ комfLгIекс заходiв (гrравшr, с,rандартiв i шроцедур) щодо запобiгаrтrтя,
виявленFIяI та протидii корупцii в дiя,тьт:остi Компанil, не меrтrлrпд за обсягом та змiстом т-rЬк

"Про запобiгаr:ня корупцii" та Типовою антикорчпцiйrrоrо
програмою юридиtllfоi особи, затвердженоIо IIаказом Нацiоrrалыrого агентства з питаIь
гrередбаченитд Законом }кра'rтти

запобiгаtшя корупцii.

3. Заходи щодо запобiгання/ виrlвленнrt та усуFIеш{я або мiнiмiзаrдii корупцiйr-гих ризикiв
визнаються прiоритет}Iими } дйльностi КомпаrriТ.

4,Ufl

ПРОГРаП,rа С обов'язковою дllяt виконання засновниками (у.rасниками), керiвником/ органами
управ.пiнrтя/ посадовими особами ycix piBr-riB, працiвттика]\.{и/ гrредставI;иками Компаrтii та особал.ли,

якi проходять нав.Iанrrя у Коvrпанii .rи tsI4кончIоть п€вн} роботч на гriдставi цивiльно-правових

договорiв, укIIадепих з Компанiсто.

5. Lfu Програма с обов'язковоIо д:rя ycix суб'ск,riв госполарювання (лочiрнiх

гriдприсмств,
вiдокремлlених пiдроздiлiв, фi[iй, представIfицтв), rlад якими Коп,rпаrriя здiйсrrкэе коI-Iтроль.

6. Ця Програма застосовустъся у Bcix сферах дliяпьr-rостi Компанii, у тому числi. у вiдносиr:ах iз
дiгrовими гrартIIерами, офiцiйними особами/ оргаIIами дерхавr-rоi влади та органами мiсrlевого
самоврядуванIIя/ iтtшrиiчrтд юрI4диIIниIуIи т,а фiзтт.lr*rами ос обаьлrд,

7. ПоложеFIня щодо обов'язковостi дотримання ,га вI,1конання цiсi Програми вюIюIIаIо:гься д(о
правIilп внутрiшrrrього трудового розIIорядку l(orvlпaT:ii, положеFIь прс) CTpyKTypHi пiдроздiлпл, Bcix
,грудових
договорiв, у тому.rиспi KoHTpaKTiB/ та посадових iнструкцiй.
8. tho Програлчгу затверджеrrо рirrrенrrям (rrаказоrчr) керiвттика Коьшанii пiслlя
посадовими особапм ycix piBHiB та гrрацiвгrиками Компаrrii.

if

обговореFlнrt з

цiеi Програ}{и наявнлти у постiйнолчrу вiдкри,r,ошrу поступi дцлrя працiвнl,ткiв, посадових осiб
ycix piBHiB, органiв угrравлirrrтя, представr-rиr<iв Коrигrагrii а також :l.пя fi дiлових партr-rерiв за
мiсцезнаходженFuIм Компанii у паперовому ,га електронному вигIIr{дi, а такох< на сайтi Компаi-тii
9. Текст

1r

ttps: / / и.lлzw.itis.пеt. r-ra/.

Змiст цiсI Програми оформлю€ться

за зразком/ I]аведеFIим у

додатку до цiсi Програми.
J
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3.

"IНФОРМДЦ]ИНI СИСТЕМИ ТА IНФОРМАЦIЙНА БЕЗПЕКА"

Вiдповiдальне лiдерство, дiлова репугацй та доброчеснiсть

органи управ,гrirтют, посадовi особи ycix piBHiB KoMrraHii берчть на себе зобов'язання
особистим прикпадом етиtlноi поведiнки формувати у пpaLIiBI-IиKiB Коллпанii ну.пьову
толерантнiсть до корупцii що с ocI-IoBoIo дiгrовс,li ку"цьтури/ повсякденrlоi дiповоi практтrклr та
дi"повоi репутацii Компаrтii.
1. Керiвник/

2. Керiвrгик/ органи уrrрав.rrir-rr-rяr
вiдповiдаrrьнiсть стосовт:о :
1)

Компанii беруть на себе зобов'язанFIя деNltонструвати

лriдlерс,гво та

потримання l]имог антикорупцiйrrого закоI-Iодавства;

2) забезпечення на.rIежного впровадження, ефек,l,ивного функцiонування/ перiоди.rrrого ана.lriзу,
свосчасного перегIUIду та удоскона,цеI{FIя систеIчIи запобiганr:я та протидii корупцii в Коп,rпагrii з
метою FIалех(ного реагування на корупцiйнi ризики в дiяльностi KoMrraHiT;
3) поширенI-Iя

культури нупьовоi

то.гrераr-rтr*остi до

корупцii у Bcix сферах

дiя.пьт-rос,ri Коп.лпаllii;

4)

признаIIенFIя на посаду особи, вiдповiдалп,ноi за реапiзацiю цiсi Програлли (да.цi
}повновокений), забезltе.lеrшя ii r-rалокними iuатерiа-rrьттими 1,а органiзацiйlт.ими умовами шрацi,
сприяшjя викоFIаI]ню }повновах<ет{им завдаIJь та фуr:кiliй, гlередбаrlених Закоr:ом }краТни "Прсl
запобiгання корупцii" та цiсlо Програмоrо, забезпечення незалежностi дй;rьностi }повновa>кеIfого;
5) заохо.rенI-Iя посадових осiб ycix piBHiB до демот:страцii лiдерства в запобiгаr-rr-тi та rrротидiТ
корупцii у tvre)<ax ix rroBHoBa>кeнb;
6) спрямуваIfня працiвr:икiв rrа пiдтрт,тмку аI-Iтикорупцiйгlоi rrодiтики Компаr-тii т,а здiйснеrrня
особистого BI-IecKy в результативr,riсть системи запобiганr:я та про,гидii коругrцiТ;
7) iнфорrrлування rTpo полiтику заrrобiгання та, протидii корупlдii як всередиr-ri Компанii, так i у
взасп,rовiдr-rосинах з дiповими паршIераvrи, офiцiйъlими особами, органаN4и дерхавноТ в,цадт4l
органами мiсцевого самоврядчваннrI| iншими rоридичними та фiзи.шими особаrlли;

вiдповiдно до Закоrту }краrl+и "Прс-l запобiгання корупцii" уIuо]] дrIя повiдолчлrеr-rr-rя
iнформацii про мох<ливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiсто правопорушень/ iншrих
порушень Закону }краiни "Про загrобiганr,rя корупцif';
8) забезпе.rеттrrя

9) потримаFIня прав "Iа гарантiй

загrобiганr:я корупцir"

захис"I,у l]икрива.Iiв, передба.rеrrих Закоr-rсlм

}краir:и "Прсl

;

10) свосчасного 1,а IJалех(ного реагуваrrrrя вiдповiдrrо до закоI-Iу r-ra факти вчиIJеIIIIя (молспивого
вчиненrrя) коруrrцiйних або пов'язаних з корупцiсrо правопоруш]ень Llп.енами органiв управлiнrrя
Компанii посадовими особами ycix piBrriB, працiвнлтками.
4.

Норми професiйноi етчrки

(уqпбццки), керiвrlик Компаr:ii,.1ц"r-r, органiв управлirтня, посадсlвi особи ycix piBHiB,
}повновокений, гrрацiвники та IIредстаtsники KoM.rraHii гriд .1пб виконання сво'й посадцових
(шоговiрних) обов'язкiв:
1, Засr-rовrrики

1) HeyxTrr,TbFIo додержуIоться загальFIовизнаних етичних

Компанii (у разi його наявностi);

2) толерантно i з цовагою
шереконань iнrттих осiб;

ста}з"rIяться

норм тrоведiнки та вимог кодексу етики.

до rrолiтиtlних tlог-Ilядiв, iдеологiчних та релiгiйних
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особистi irrтереси, особисте ставлеI-п{я до будь-яких осiб, на cBoi по,гtiти.rrтi,
iдеологi.пri, ре.пiгiйнi або irrmi особис:тi гIогJJяди чи переконання;

3) пiтоть, незважаIочи на

конфiденцiиноi iнфорплацil, що стала iM вiдопла у зв'язку
посадових (договiрних) обов'язкiв, KpiM випадцкiв, }зстаЁIовленI4х закоЕIом;

4) не розголошуIоть i не використовуIоть
з викоtIаFIнrIм своiх

5) KoMrreTeHf,Ho/ BLIacFIo/ резу.гIьта,Iивно i вiдrrовiдапьно виконуIоl,ь rlосадовi (поговilэнi) обов'яrзки,
рirrтенr-rя та доручеIfLuI оргаFIiв i посадових осiб, якупчt воrти пiдпорядковаI-Ii, пiдзвiтr-ri або
пiдконтроIьгti, та FIе доIIускаIоть зJIоI]жиIJ?нь ,l,a lтеефектиtsного використаFп{я Kolllf,iB i л,rайr-rа

Компат:ii.

2. Засновгrики

(учасrтики), керiвr-rик, оргаши управлir:r-rяl шосаловi особи

ycix

piBrriB,

}повтrовокел-lий, гrрацiвr-rики/ представники КошrпаrriТутримуIоться вiд явtIо злоIIиI-II-Iих дiй, рiшетrь
та доручень та вживатс,lть захсlдiв ш]од() скасуваIJIIя таких piTrTerTb i дцору.19116.

З. Посадовi особи ycix piBгriB, }rrовr-rовах<ений, праlliвr:икиl преl(ставFIики Комrrанii зобов'язанi
утри]\{уватися вiд викоI-IаIIня рirшсrll, чи доручень керiвFIицтва, якi € явI-Iо злочиIlFIиl\{и,
чи доручень/ якi с явно зJIочиннllми/ посадова особа,
працiвr-тик/
представник
КоvrпаrriТ повиFIеII г:егайrто в письмовiй фсlрiчri
}повr-товокеътий,
повiдомиттr про це безшосереднього керiвника або керiвr-rика Компанii, аrбо ii :засновникiв

4.

} разi

отри]уIанFIяI дIIsI виконаrrr+я рiшеFIь

(у.rасr-rиr<iв) та }повгIоважеI Iого.

5. Посадову особу, }повноваже}Iого/

гrрацiвr-тика

не може бути звiльrтено аIи примуrшеFIо до

звiльнеrпrя/ притяIнуто до дисцигrrrir-тарноi вiдповiдальностi.rи пiддаrrо з боку керiвництва ir-rшим
негативним заходаN4 впrIиву або загрозi таких заходiв вгfrlиву у зв'язку з вiдл,rовою вiд виксlrтаr:r:я
рiшень чи доручень, якi € явI-Iо з,гIоrrиIlними.

6. Посадовi особи, працiвнчlки Коvrпанii, }повr-rовакений не можуть бути притяrтrутi до
дцисциrгriнарноi вiдповiдальнос,r,i за вiдмову вiд1 участi в коругlr{йгrих дцiяннях, HaBiTT, якIцо така
вiдмсlва мохе призвести до втрати Компаrliсrо коI-IкчреFIтrrоi переваги або потентfiйr-тоi вигоди.
II. Права, обов'язки, заборони

обовЪзки засновникiв (учасникiв), керiвника, членiв органiв управлiння,
посадових осiб ycix piBHiB, працiвникiв (KpiM }повновах<еного)та представникiв Компанii
1. Права та

керiвник Компаr-rii,.1rr"r-rlт оргаr-riв управ"пiнт.rя, посадовi особи ycix
лращiвники та представLIики Кошrгrанii маIоть IIра]]о:
1. Засr-rовr+ики (у.rасrтики),

1) ттадавати

рiтзт-riв,

пропозицii rдодо удоскона"цеrrrrя цiсТ Програлчrи;

2) звертатися, до }повновокеного за консу_ць,гацiями та роз'ясr-теIil-Iями щодо викоrrаr-п-rя T]ici
Програми, iншгих внутрiшrriх докуvrеrтr,iв Комгrанii стосовно запобiганrrя корупrlii,
аFIтикорупцiйrтогtэ закоIJодавства;

3) отриллувати вiд !повr*овах<еноl"о рекоме}Iдацii

щоло пода"цьших дiй у разi, якщо зzlllпаllоt]аrri дiТ

або рiшенrтя (право.rини) можу,гь бут,и джереJIоN.1 корупцiчrrтих ризикilз.

2. Засновники (учаснw.ки), керiвrrик Копшrаттii LIлени органiв управлiнrrя, посадовi особи ycix piBHiB,
працiвники та представники Компанii зобов'язаrri:

1) шотримуватт4ся вI4мог Закону }краlни "Про запобiгат.rня корупrlii"', rliсТ Проr-рами та гrрийrrятих
r-ra Ti виксlт-rанI-ш BllyTpimHix докуметrтiв/ а також забезrrе.rувати реаlriзацiIо цiсi Програrми;
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2) викоiлувати cBoi гrосадовi (шоговiрнi)

обов'язки з урахування]\4 закоI*Iих iHTepeciB Коп,rпанii;

3) невiдкладно iнформувати в гrередбаченому rliею Програп.rою порядку }повновокеного/

керiвника (керiвника виконавчого органу) Компанii або засFIовникiв (y.lngцrKiB) Компанii про
випадки поруш_rеIfня вимог цiсТ Програми (або ]Ipo вт4падки гriдбурюваI-{FIя до таких дiй), в.лтлr-rет-тrlя
корупцiйгrих або пов'язаних з корупцiсю правопорушень, irrших порушеFIь Закону }краlr-rи "Про
запобiгаr-rня корупlдii" засновниками (учасr-rиками), керiвником/ LIленами оргаr.riв управ.пillт:я,
посадовиNIи особал,rи ycix piBHiB, працiвниками Компанii або icHyKrtIиlvlи tIи потеЕIцiйltими
дi,повими партнер аNIи;

Ьформувати Iз IlоряlIку/ визЁIаtIеFIомlz цiсrо ПрограмоIо/ про виникнення р€€L]IьноI,о,
потеr+цiйного конфлiкту ir-rTepeciB; вживати заходiв д_чя запобiгаIпIя та вреryлюваIIюI реапьFIого IIи
rrотенцiйного когrф;liкту ir:T,epeciB; не вчиняlи дiй та не прииIуIат,и рilлень в умовах р€дIIlэного
конфлiкту ibiTepeciB;
4) невiдкпадно

5) ут,риviуватI,7ся вiл поведiЕIки/ яка мох(е бу,ги рсl:зцiненоrо як r-oToBrTic,l,b вчинити коруlllfiйгrе або
пов'язаFIе з корупцiсIо правопорчшсIILIя/ пов'язалlе з дiяльr-тiстю Компаrrii;

iнформувати !повновокеIJого гrро здiйсrrенIlя та притлманr-тя дiловоТ гостинностi, даруваrтLIя
отр иI,IаFI}Iя подарункiв у по рядку, визнааIеному Компаrr ricrtr;
6)

f,z,l

7) братт,т до уваги та враховувати рекоfuIеrтлацii }повrlовахе}Iого.
2.

Забороненi корупцiйнi практики

1,. Керiвrтику/ tlrIeLIaN{ оргат,riв управпiIrня/ посадовишr особам
працiвниr<аvl та представникам KclMrraHii забороrтяс,гься:

vcix piBHiB,

}повrlоваженох{)//

1) гrрийллати flропозицirо, обiцяrrку або одержувати r:еправопriрну вигоду, а так саL4о просити
надати таку вигоду для себе .rи ir-rrrToi фiзи.tноi або ториди.rноi особи за вr{иFIеIlня чи неваIи}Iе}II-uI
будь-яких дiй з використаIIням становища/ яке воr-rи займаIотъ у Коплпанii, або у зв'язку з iх
дiяльнiстrо на користь Комгrанii в iнтересах:гого/ хто пропону€/ обirцс чи FIадас таку вигоду, або в
iHTepecax TpeTboi особи;
2) злсlвживатrд своiми повIIоважеъцаями, тобто ул,Iис}Iо/ з меток) одержаFIня FleпpaвoMipHor виI,о/Iи
дгrя себе .rи iншот фiзи.тноi або торидичноi особи використовувати cBoi повrтоважеЕIня всугrереч
iHTep есам Копtпаr-rii;
3) пропонувати| обЦяти або надавати (безпосереднъо або .rерез третю особу) офiцiйнитl.r особаvt
Taf або iх б"цизьктдм особам, irrштдм фiзи.rrтим особалчr r-rеправол,тiр}Iу вигоду за вчинеIIIIя LIи
неtsчиненнrI ниNIи будь-яких дiй/бездiяльностi з використаннrI}чI наданоi iм влади, службовсrго
стаIlовища/ повLIоважень для одержанIтя або збережет:ня будь-яких переваг для Koivmar:ii;
4) вчиrrя,ги дiI та гrриймати рiшенгrя в умовах реапьного
5)

використовувати будь-яке майно Компанii чи

Ti

конфлiкту iгtтересiв;

кошти

в особис,r,их iHTepecax;

бути посередLIикоlu або особисто здiйсъ*овати будь-якi готiвковi або безгот,iвковi
платежi чи розрахуЕIки з дiповими гIарт}Iерами Колчrпанii, iншrими фiзи.rними або юридиLп{ими
особалчти, якщо TaKi гrлrатежi чи розрахуIIки ше передбаченi законодавством або укпадеI:Iи]\{и
Комшанiсю правочинами;
6) органiзовува,I,и/

7) ъптллвати прямо або опосередковаЕIо r-ra рiшеrrгrя працiвr,rиr<iв
r-reпpaBoMipHoi вигодиL\пя себе чи iгrтлих осiб;

Компанii з MeToro отриI4ання
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8) вчиr-тяти бупь-якi дir, якi пряNIо або опосередковаIIо пiдбчрюrоть iнших працiвrтикiв, посадових
осiб ycix piBHiB до шорушен}Iя вLlмог Закону }краiни "Про запобiганr:я корупцii" чи цiеi Програми;
9) шарувати та

отримувати гIодарунки з rrорушелIням виIчIог законодавства та цiсi ПрограN,lи щодо
оi гостиrтr-rостi та rrодар yrrKiB;

}IадаIf I Iя та пр иимаr rrrя дi:тов

10) пiс.гrя звiльненr:я або iншого приllиненrrя спiвробiтrrицтва з Компанiсrо розго,rrошувати або
використовувати в iнпrий спосiб у своiх irrTepecax iнфорirлацirо, в тому числi конфiдеьщiйr-rу, яка
ст,а.па iM вiдомrа у зв'язку з виконанням своТх I]овноважень, договiрних :зобов'язанъ, KpiM випадкiв,
ВсТаноВПеIjИх

ЗаКоноМ.

2. Компанiя забороня€ виплату офiцiйним особам заохочук)rIих платежiв, зокрема з метою

прискоренrтя будь-яких форма,rл,FIих процедур, тrов'язаних iз отриvrаrтr-rяшr дозвiльFIих докуtчlеt-tтiв,
або прийнrIття вiдцповiдних pirrreHb }Ia корI4сть KcrlпlraHii, .1ц отрирIанIuI irlших rrереваг дIuI
Компаr:iТ.

Не с заохочуюt]им пцатежем п_латiх< за прискорсний розгrшд/ сл,ца.tсниlд Ila paxylIoK оргатlу
державноi впади або оргаrrу мiсцевого самоврядуваЕI}Ir{/ пiдприемс,гва/ устаЁIови/ органiзацii,
офiцiйrrоi особи, державного/плiсцевого бrоджету, розмiр та cIIJIaTy якого передбачеr:о
законодавствоlчI (наприклад, rrлrатЬк за прискорену ре€страцirо патентiв).
Посадова особа, працiвr:ик або представI-Iик Компаr-rii, до якого звернеFIа вимога про здiйсrrеrrrтя
заохоаIуючого гfтrатеж}, зобов'язат-тий повiдомити особу, яка висува€ таку вимогу/ про заборону
його здiйснеFII-uI/ вiдмовити у здiйсненrтi такого гlцатежу/ а такох r+евiдюrадrrо поir;формувати свого
безrrосереднього керiвника та }rrовнсlваженого про отриману вимоry.

}

разi виIIиIс:IенFIII у посадовоi особи, праrдiвr-rика або [редставI-Iика Коплпанii бушь-якого cyMTliBy
Iдодо I-Iа]IежI{ос:гi гr.патежу до заохочуючого платежу i заборот:и йtlго здiйсЁIеFJIIя/ така посадова
особа, працiвr-rик або представI-Iик Компаrrii повиIfеIf зRерIIу,Iися за консу_пътаrцiсrо до
}rrовrтовокеного.

З, Заборони дirоть без бушь-яких територiалп,гrт,rх обмежень, IIа територii буль-якоi держави,
I-Iезвахаючи rTa наrдiонапъrli традциIцii, мiсцеву практику або уплсllзи конкчренцil, що дirоть у цiй
дерхtавi.
III. Правовий стаryс }повнова>кеного та
1.

Загадьнi положення

Правовий статут !повновакеного визнача€ться
rliсю Програп4оIо.
1.

пiдпорядкованих йому працiвникiв

Законоrи

}краiни "Про зашобiгання коругпfii"

заIс}IовI-Iика\4и (у.Iасr:иками) або керiвниксlм KoMпalrii
посаду згiдно з законод?lвством про працю та усT аIIовIIиIч{и докуlчIентами Компанii.

}повновах<еr-rий признача€ться

r-Ta

,rа

окрему

}повт:оважетлиrZ пiдгrорядкований, rтiдзвiтr,гий та пiдкоrrтролп,ний керiвrrику КомпаттiТ,
Вимоrтд до особи, яка може бути признаIIеFIою !повrrовах<еFIим/ встаI-IовлIоIоться Закоrчолл !краТши
"

Про запобiганrrя коругrцii".

бути звiтr,r-теr-rий з посади достроково у випадках, передбачених Закоrrом
"Про
запобiгання коруrrцii".
!краiни
2, }повновокеr"rий може

Тобарuсmбо з обмеженою Вidпобidплънiсmю

<IНФоРМАЦIЙНl СИСТЕМИТАIНФоРМАЦIЙНА БЕЗПЕКА"

}повr:овокеr-rий може бути звiпьr:еr:ий з посади з iнiцiативи керiвrrика Компаr.тiI або ii засr:овl-iикiв
(учасникiв) за yMoBvr надання згоди HarlioHa".rblfиl\{ агентством з питаFIъ запобiгання корчпцiI 1z
встаFIовлеI]ому порядку.

З, До викоIlання своiх фуггкцiй !повIrоважеtтий i\4оже за]lучати гrрацiвrrтл<iв пiдпорядковаIIого
йому структурного пiдроздiлу (у разi утворення такого cTpyкTypнoгo пiдроздiпу), а також (за
згодоIо керiвнш<а KoTvmaHii) Ьших працiвниr<iв Корrпат-rii rrrпяхошr I]адання'iм усних та письмових
доручень та здiйснен}ul контролю за'rх виконаr+rrялл.

Працiвники структурного rriдроздiгrу, пiдrrорядковаI]ого }rrовrrоважеIfому, приз}IаrIаIоf,ься IIа
посади т,а звfurьr-rяIотI)ся з посад (у разi розiрвагlrтя трудового IJоговору з irriцiативи керiвlrика
Компаrrii або ii засЕIовникiв (учпсникiв)) за згодоIо }повr-rовах<еЁIого.
4. Дlтя реалiзацii цiсi Програми за рiшеr,rrтялт керiвr:ика Компаr,rii (або гrаг.пядовоТ ради у разi п
утвореr-rгтя) у вiдокрешrrrених гriдроздiлах KoMtlaHii без статусу IоридичЕIоi особи можуть
призначатися вiдповiдальнi сlсоби (да"пi - Вiдповiдtа"цьrтi особи).
Вiдповiда,чънi особи виконуIоть обов'язки ,l,a користуIоться шраtsаIуIи/ передбаченими, у фй
Програмi дпя !гrовгrоважеЕIого/ у ivleжax дiяпьт-тостi вiдокрепа-чених гriдроздiлiв КопцпаrliТ без статусу
к)рIIдиIIFIоI особи, ts яких вони праIJюIоть.

}повновокений у межах
доруIIеFIня i вимагати ix

викоЕIаI-IFIяI
викоr-rаr-tr-тя

Вiдповiдалл,них осiб.

2.
1.

cBoix rrосадових обов'язкiв ма€ право давати yori та письмовi
вiд Вiдповiда_гrьних осiб та здiйсню€ KorlTpoJтb за дiяпьr-riстю

Обов'язки та права }повноваженого

Обов'язки }повrrоважеFIого;

1) влгконувати своi

обов'язки неупередх(ено;

2) органiзовуваl,и пiдготовку, розробляти i подавати на затвердження KepiBHT,TKy (виконавLIоjчIу
органу / наглядовiй радi) Br:yTpirm:i документи Коiчшанii з питаIIь формуван}Iя та реапiзацii Tlici
Програлчrи;

3) органiзовувати проведенюI перiодичного оцirrrованIlrl корупцiйних ризикiв у дiя:rьностi
Компанii;

4) забезпечувати взасмодiю
пiдготовклт/

вт4коI-IагII-Iя

i

координацiю lurbK структурними пiдцроздiлами КомпанiТ щодо

та коЕIтролю за вI4коI-таFтI:Iям заходiв, гrередба.тет-тrлх цiсю Програмоло;

5) надавати засновникам (ч.rасникалл), керiвrrику/ органаNI уIIравлiння, гlосадовим особаrлл ycix
piBT-riB, гrрацiвникам Коп,rпаr-rii роз'ясr{еIfня та ir-rдивiдуаrьнi коI-Iсультацii пов'язагri з реа_пiзацiсто
цiсi Програми та виконанЕIям виlчIог антикорупцiйногсl законодаIJства;
працiвникам КоvrгrаrriТ або особалчr, яrкi rrроходять I-Iаlвч;lнFIя у Компаrrii чи t}уIкоI-IyIоть
певну робо,гу r-ra пiдставi rlивiльгrо-IlраRових д{оговорiв, уr<паддених з Компаrriсю/ Mel]o/,IиtTIIy
допомоry та консультатlii щодо rrовiдомпенIш про мо>rсцивi факпа корупцiиr-rих або пов'язат:их з
корупцiсю правопоруIIIень/ irтrrтих шоруlше}ъ Закону }краiни "Про запобiганr-rя ксlрупцii" ,га
захисту влп<рива.riв/ IIроводити навчzlння з цих питаЕIь;
6) rтадавати

7) забезпе.rувати iнфоршryва}п{я громrадськостi про здiйсrтrованi Коплпанiсю заходи iз запобiгат-rгrя

корупчii)

ТоOпрuсmбо з обпtеженою Вiёпобidалънiсmю
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БЕЗПЕкА"

8) органiзовуваттд проведен}Iя заходiв з пiдвищеrлля квалiфiкацii працiвr-rикiв Компаrтii з питаrть
запобiгаrшя,га протидii корупцii;
9) регупярно/ FIe меI-Iше нЬк один раз на 2 роки, пiдвищувати cBolo кваrriфiкащirо, iнiцirовати перед
керiвником Комгrаrтir питаrтгrя щодо проход_ркеFIня сI]ого професiйrrого IIавчаrяня (пiдви]fIеIЕIя
квалiфiкацii);

10) вживати заходiв з виrIвпенFuI коriфлiктч irrTepeciB та спрIбIти його врегулюваI-IFIIо/ iттформlrваау
керiвника KoMtraHii llpo виявленнlr конфлiкту iHTepeciB та заходи, вхитi длrя його врегу.гIюIJанFIII;

11) органiзовувати i гtроводити перевiрки дiлових партнерiв Kolulrrarrii перевiрки у процедурах
злиття та гIог.пиFIаттI:я (присднанття);

72) брати yalacTb у процедурах добору персона;rу Компанii, зокрема

IIJ-rяхолл iнiцiтовання,

органiзаrдii, проведеrrrrя перевiрок кандидатiв rra посади;

13) перевiряl,и FIа r-rаявrliсть коруптliйних ризикiв та погоджувати гrпатежi i витрати, пов'язаr-ri з
б.пагодiйноIо та споIfсорськоrо дй:rьт-тiс,пtl, здiйснеl]Ilя]чI BHecKiB на пiдтримку полiти.ших партiй;

перевiряти на r,таявнiсть коругrцiйних ризикiв та погоджувати (вiзувати) про€кти органiзацiйr-rорозпорядtIих докумегrтiв, право.тl,tнiв Компанii;
14)

15) органiзовувати роботу внутрiшr-тiх каr-та-цiв повiдом_пеFня про мо>rспивi факти корупцiйгrих або
tlов'язаних з корупцiск) правоIIоруш]ень/ iнrтrих поруrшень Закоr+у }краiни "Про затrобir,аlлгlя

корупщii";

16) отримувати та органiзовувати розглrIд i перевiрку повiдомленъ про мохсцивi факти

корупцiйних

або пов'язаних з коруllцiсrо правопорушень/ irтших порушень Закону }краrrrи "Про
запобiгалшя коруrтцif';
77) брати участь у гIроведеннi BHyTpirrrHix розс.гriдцувань/ якi прово2ця,l,ься зr,iдно з цiсю Програмото;

Компанii або засrтовr,тикiв (учасникiв) .rро факти, що можуть свiдq141ц
про вtIинення корупцiйних або rrов'язаних з коруrrцiсrо гIравопоруIIIень та iнших llорушень вимог
Закону }краiни "Про запобiгання корупцii" членами оргаr-riв управлir-rr-rя/ посадовилли особами ycix
piBHiB, працiвникаN4и/ представниками Компанir)
1В) iнформуватуI керiвrrика

19) у разi виrI]J"rIення корупцiйного або пов'язаlIого з коруlщiсrо гrравс,lпорушеFI}Iя чи одержанIflI
про вLII,Iп{ення TaKoI,o правопорушеFIня тIленами оргагriв управлiння/ посадовиlуIи

повiдомлеI-IFIяI

особами ycix piBr:iB, гrрацiвr-rикамта Коп.шrаrrii у>|<итvI заходiв щодо гIрI4пиIfення такого
правопорушенFIrt та I-ILIгаино/ про,l,ягом 24 годиFI/ письIуIово поlзiдоir,rити про иого вчиIIеFJIfя
спецiаrл,но уповноваже}Iого суб'скта у сферi гrротидii корупцii;
20) органiзовувати роботу та брати участь у с"пужбовому розслiдуваrrrri, яке проводиться з MeToIo
виrIвлення приLIин та умов/ що призвеJти до ваIиненIiIrI коруrщiйного або пов'язаного з корупцiсrо
правопорушеI]ня або невикоFIанI-uI вимог Закону }краrrти "Про запобiгангrя корупцii" в iт-ттлтлtд
спосiб, за поданням спецiапьно уllовноваженого суб'скта у сферi протидiТ корупцii або приrтисолт
Нацiоналп,ного агеI-Iтств а з питаFIь запо бiгаr-rrrя кс)р ylrlf ii*;
21) здiйснювати спiвпрацю з викриваrIами, забезпечувати дотримання
пер едба.Iених Закот-том }краТни " Пр о запобiгаrrrrя корупцii" ;

iх прав та r,аrрантiй захис,tу,

22) iнформувати вrакрива.riв llpo ixT-ri гrрава та обов'яtзки/ Iтерс]llбачеr-ri Законом }краir-rи "Про
запобiгаш:я ко1"lуптдii"', а також про с,гаIl ,Iа резу,Ilьтtlти розгJ]rIду, rrеревiрки та/або розсrriдуIJаI-lI-lя
повiдол.rлеr:,оi ними iпфортuаrцiТ;

ТоВарuсmбо з обл,tеженою бidпобidмънiсmю
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2З) iнфор]\,Iувати Нацiогrа.гп,FIе агеI-Iтство з питаlr-rь запобiганFIя коругп]ii у разi rrеrlаправлеI-тru{
кадровоIо службоrо Компанii засвiдченоi пагrерсlвоi копii розпорядtIого документа про накцадення
дисцип.пirrарFlого стяrненIuI та iнфорплацiйноi картки до розпорядчого докуI\4еI-Iта про FIаюIадеFIIIя
(скасуванrтя розпорядчого документа про наIiцаденнrI) дистщrrrriнарного стягFIення Hf, особ)l за
BLIиFIeFI}uI корупцiйrrих або пов'язаних з корупцiсто правопорушеIь д,ця вIfесеIfлrя вiдомсlстета до
€диногс,l дерх(авного ре€стру осiб, якi вчинили корупцiйнi або пов'язанi з KopytT1-1icTo
правопорушення;
24) проводити перевiрку факту поданЕuI суб'скталчrи деюIаруваLIня декцарацiй та повiдомпяrти
Нацiона,пьI-Iе агентство з питаFIь запобiгання корупцii про випадки FIеподат{FIя LIи FIесво€часного
подання таких декларачiй у визrrаченому закоIfодавством порядку*;
25) забезrrечувати формуванrrя i ведення peccTpiB:

працiвнтткiв Компаrrii, притягнутI4х до вiдгrовiдальr"rостi за порушеЕIЕIя вимог цiсi Програми,
ваIиненIrI корупцiйного правоI]орушення чи шравогrорушення, гIов'язаного з корупцiсто, iнтlrих
порушень З aKor-ry }кр а'ши " Пр о запо бiгаr-rr:я кор \rпцii' ;
цiсю Програмоrо перевiрок дцiпових партгIерiв, шеревiрок каrrдидатiв на посаду/
перевiрок у процедурах злитIч та пог,lrинанrш (присднаrтr-ш);
проведеFIих згiдно

з

проведених згiдгrо з цiсrо Програплоrо BrryTpirTлrix розслiдуваIIъ;

повiдомлеr,rь

про конфпiкт ir:TepeciB, вrIиненнrI

корупr{йт.того правопоруlпення

\1и

I]равопорушення/ гIов'язаного з коругrцiеrо, iншого llорушеIfгш Закот:у }кра'ши "Про запобiгантrя
корчгlrlif', порушення вимог цiсr Програми;
дiповоi Iостинностi

r,а

подарункiв;

26) забезпеаIувати здiйсненгrя FIагляду/ KoHTpoJIIo та моr:iториI-Iгу за дотримангrяvr

ацтикоругrцiйrтого законодавства;
27)

цiсi Прот,рал,rи,

проводити оцЬку резу,гп,тzrтiв здцiйсrтентrя заходiв, передбачеr:их цiсrо Програмоrо;

2В) забезпечувати

пiдготовку звiту про стан

29) брати участь

у спiвrrрацi з оргаr:ами

викоI]ат-rr-rя

цiсi Програrчlи;

влали, оргаIJаLли мiсцевогсl саN{оврядуваIfня/
itтшими IоридI4LIIIими особаvrиl ъIеурядовиNlи та/або vri;кrтародrтими органiзацiями з питаIfь
загrо б iгаr-rr-rя корупцii;
дер)I<aвrтоi

З0) виконувати iHr-Tri посадовi обов'язки, передба.rеr-тi Законом

}краiЬи "Про

запобiгатrт-rя коругщii"',

цiсIо ПрограрIоIо/ внутрirш+iми документами Комгrаьтii прийнятими на викоЕIаr:rrя Закоr-rу }KpaiilTa
"Про запсlбiгання корупцii"' та цiсi Програми/ зокреNIа Ti, rrдо спря]чtованi r:a розг,гlяд повiдоirл.шенъ
викрива.riв та забезпечення дотри]иання ixTrix прав i гарантiй захистч.
2. Права

}повновакеного:

1) отримувати вiд органiв угrрав"rriтrня та .rпerriB органiв уrrравлriнrrя/ посадових осiб ycix piBHiB,
працiвrтикiв та представrтикiв Комгrаr-rii ycHi та письмовi поясFIеЕIFuI щодо обставигт, що NIожуть
свiд.171,, про порушеннrI вL4мог Закону }краlни "Про запобiгання корупцii"' та rдiсi Програми щодо
запобiгаш+я та вреry.IюваFIня ксlнфлiкту ir;TepeciB та iнrтrих передбаче}Iих вимог, обп,rеженъ i
забороr-r, а такох з iнших питанъ/ якi стосуrо,тьсrl викоIlанr-rя цiсi Програми;

10
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2) викпиr<ати та опитувати осiб, дiТ або бездiягьттiсть яких стосуIотъся повiдотчr_пеFIих викривачем
фактiв, у тому.rислri посадових осiб ycix piBHiB KoMrraHii;

3) мати з урахуваI]r-шпл обпце>rtень/ I]становлеFIих закоI-IоN.r, достlzц до документiв та iнфоршrацii
розпорядt{икоI\,I я.ких €- Комrrаrriя, якi необхiдrri 71"rg1 виконаш]я 1IокrIадених на нього обов'язкiтз,
робити аIи отрип4увати ix копii;
4) витребувати вiд irrших структурIIих пiдроздiлiв Коплпанii iнформацirо, докумеI-Iти або ix

тому rlцблi Ti, Trдo мiстять iнформацiю з обмеженим доступом
llеобхiднi дIIя виконання fIоюIадених FIа нъого обов'язкiв;

5) здiйснювати обробку iнфорrr,rацii) у Tol\ty
законодавства про доступ до персоIIа,цьних даних;

(n

копil у

pi- дерхавноi таемницi), якi

.lислi персоналъIfих даних, з

дотриN4аIILIялI

6) отримувати доступ до складських, виробнл/ILтих та ir-rших притчriщегь Колтпанii у разi необхiдrrостi
IIроведеннj{ антикорупщiйних заходiв;

7) отримувати достугI до наявних

у Компаrrii е.тrектронних засобiв зберiгаr-rrrя i обробки дапtих, ят<t
r-rеобхiднi длrrl виконання поIсlIадених на нього обов'язкiв, Tfl у разi необхiдностi виNIага,t,и
офорп,rпенгlя вiдповiдних даFIих IIа паперовому Hocii;
iнфсlрмацiйнi запити,дсl органiв державrrоi впади| оргаr:iв MicrleBor"o
сап,IоврядуванI-rI/ пiдtтриемств/ установ, оргаr+iзацiй ycix форшr власностi, вiдокреvrлrених пiдрtlздiлiв
Компаrrii без статуту юридичноi особи дгIя отримання вiд них iнфорптацii та матерiа"гrilз,
безпосередньо пов'язаних з викоIfаIlьtям обов'язкiв }повr-rоважеIfого;
В) пiдгпасувати та FIаправ.IIяти

9)

пiдписувати та направлrIти листидо Нацiоr:альFIого агентства

з

питань запобiгаш,rя коругщii або

iнших спецiально уповновах(ених суб'сктiв у сферi гlротидii корупцii iз повiдомленняNм llpo
вLIинення коруrrцiйних або пов'язаних з ко}rупцiсrо правопорушень, iлттших порушень Закону
}краiЪи "Про запобiганr-rя корупцif';
10) здiйсгrювати контро.rtь за дЬлп,тriстю Вiдповiда.пьrrих осiб у вiдокреrчrлеr-Iих

без статусу

юридичноi особи, даtsати

11) звертатися до

Ilvr

пiдроздiлах Копппагrii
дору.rеннrl/ розпорядх(енюI i вимагати iх виконаrтrтя;

Нацiонального агентства з питань запобiтаrrr{я корупцii щодо fIорушених

викривача, його блrизьких осiб;

rlparB

72) визначити з-помi;к пiдпорядкоI]аних йоллу працiвникiв oKpeNIy особу, вiдповiдапьну

реалiзацiю повIfоважень }повноваженого iз захисту викривачiв;

за

13) вш<онуваl]и ir-rmi визначеrri Законсlм !краrни "Про загrобiгання корупцii"' повноваженIтя/
СПРямОванi на всебiчний розгrrяд повiдомпеIlь про ваIиFIеЕII-Iя корупцiлrr-rих або пов'язаI{их з
кОРупцiсю правопоруLшень та iнr-т-Iих шорушень вимог Закону !краiгrи "Про заrrобiгагrт-rя корупt_lii"',
у тому числi повiдомrrень викриI]ачiв, захист TxlTix прав i свобод;
14) ir,riцiЮвати проведеI-Iня перевiрок з пiдстав, передба.rених Закот-rом }краiни "Про запобiгаrrлтя
корупцii" та цiеrо Програмоrо;

15)iгriцiюBaТиПpoBеДeI{Ilявr-ryтpilтrнixpoзслiдyBaFJЬyЗв,яЗкyЗMo)IgIИBИI\,{ПopyШeI-IFI't1\4Зaкoliy
}краiни "Про запобiгання коругrщii" та щiсi Проr.раь.rи;

l

16) вr-rосити керiвнику Компаr:ii гrоданrш шро притягненIIя до дисциплiгrарноi вiдповiдалыrостi
осiб, винr-тих у порушеr-rr-ri Закону !краiни "Про загrобiгагтrrя коругrrдii"', rlici Прсlграми;

11
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17) брати уIIt]с,гL )/:]z]сiд{аIпrях рсlбсl.rIilх rрyп,га кtlп,tiсilд Ксlл,tгtатriТ з пи,га]lь, I]Io iIii.ltc)K|l,tll l|()

ко N4IIе,генI liТ }r rtll;l t()I]ажен ol,();

1В) iнiцiювати проведенFIяI нарад з Iтитань запобiгання та виявлеЕIFIяI корупцii) виr<онання цiсi
Прсlграми;
19) залу.Iдаи до

виконання сво'й IIовноваженI) за зго/]ою KepiBHT,rKa КоьпrанiТ праr_цiвникiв Колшrа.нii;

адавати на розгляд керiвrrика / наггlядовоi ради Компаттii пропозицii щодо удоскоЕIалеIIIJя
роботи }rroBr-roBa>Ker+oгo / пiдрtlз7liпу }гrовrrоважеI-Iого;
20)

rT

21) зверта,гися д{о засновI]икiв (уцдgrrоrr.iв), KepiBr-rLlKzl/ opгaнiB уrrравлiння Компаr:iТ :з
реалiзацiT своiх rroBT-roBaжerrb та викоъIаII}Iя f{осадIових обов' язкiв;

]ll4,I,zll+b

22) irшi права/ передба.rенi Закотlсlлчr }краiгrи "I1pcl запобiганlтя корупцil"', цiсю Програлчrок,l,
трудовим договором/ посадовото i1,1струкчiсю }повr+оваженого, iнтtlими внутрiшнifuIи докумен,I,амт4
Компанii.
3.

Гарантii незалежностi

1. ЗДiйСненrш !повноваженим cBoix функцiй у Компаrrii с неза.це)Iснчп,t. Втру.rа}Iня у дiя_гrт,нiс,ть
}повновокеного з боку зас}IовI-Iикiв (у.Iасrrикiв), керiв1-Iт,ш<а Компанii оргаr-тiв управпiнFuI та tIлeI:IiB
ОРганiв управлiнгш/ llосадових осiб ycix piBHiB, rrрацiвrтикiв, представникiв, дiлових пар,гнерirз
Компанii, а також ir-rших осiб не допускасться.
2,

Пiд втручаннялл с:liд розумliти:

1) вiдмову в наданнi }повr;оваiхеному iнформацi!

докуvrеr-rтiв/ право
2)

I-Ia

дlокумrентilз, доступу
отрима}Iня яких мас }повrrоважеI:Iии;

до

iнфорrrлацii

т.а

бупь-якийвтlлив гrа прийr:яття !повновах(еIIиN,I

межаNIи повноваженъ органу угrравлiнr:я

pirrTer+b та вчинент.тядiй, якийздiйстrюсться поза
особи, що вчиFIя€ вгlгrиIJl передба.rених закоIlодавством/

f
KoMrraHii, рiшеr:rrями органiв уrlравлir-rня аба внутрirт;r-riми документами KolпralriT
(нагrриюrад/ наданIJrt вказiвок щодо змiсту вист-товкiв, якi матоть бути здiйсненi }повноважеIJиN{ за
Ре:]ульта'Iаrчти перевiрки дiлових пар,гнерiв; щодо ко.ца осiб - суб'сктiв деюIаруtsанtrя, повiдомлеFIнrI
ПРО факти несво€rIас}Iого подаI{ня деrспарацiй якимише можуть бути rrаправ,пеr-ri до НацiоrrалыIого
агентства з питаFь запобiгання корlzпцii тощо);
СТатУТОN,{

3) дii/бездiяльнiс,гь, якi

сгIриIIиFIrIIотЬ обмех<енгш або rrорушеFIня прав }повновmкеI.IогL)
у надаr.тт-ri шдорiчrrоi вiдгrуст,ки за графiком; IтеобтруIIтоваI.1а
вiдмова у FIаправJlенrri длrя rrроходженFIяI навLIаI{ъIя f пiдвищеIIня ква"пiфiкацii передбачеIIого
ВiДпОвiдним п-цаном-графiкопл; rтеобrрунтоване обмех<енr-rя розмiру або llевигutата заохоtIувальI-II/tх
Та КОМПенСацiЙlrих виILтIат'/ передбачених трудоI]иN1 ,Ia колективIIиIуI договорами, тощо);
(ГrагrРиrспад, необГрун:r,оваIlа вiдvrова

4)

Дii/беЗдiяпьт-тiсть, якi перL,шкодхаIоть викоFIаЁIIIю шосадо]]их обов'язкiв }повrrовокеI-II4м
(НаПРИютад, безпiдстаtsне нагlравлення lrroBTroBax<eнolo у вiдрядркення з вiлривопл вiд робочого
ПЛiСrЦ; rrеобТрунтоваI]е позбав.пегrrrя }гrовноваженого доступу до
робочого мiст;я, п€рсоI-Iз_цыIого

КОМП'ЮтеРа; безпiдставне вилtуtlgggо докулчrентiтз, якi зберiгаrоться в }повноважеFIого;
rtезабезпе.rеr-rr-rя }гrовновокеFIого тчrатерiальнилли ресурсами, необхiдътими для ВИкоIIаLII:Iя
ПОКЦаДеНИх на нъоГо ЗавдаFIь/ Ifсанадання дос1,}тIу до систеN{I4 дiгrоводства Компаr-тii засобiв зв'язку

,Iощо);

5) пОкладення на }повновокеноI,о обов'язкirз/ надlа}lFIя доручень з питань/ що не налехtать або
ВИХОДЯть за межi Його повноваженI)/ визнааIеIIих Закогrом !краiл-ги "Про запобiгаrп:я корупцii" i
цiсю Програмок)/ та обмех<ують виконанI]rI ни\,{ 1]осадових обов'язкiв.

Тобпрuсmбо з обмеженою бidпоOidалънiсmю

<lНФоРМАЦIЙНI СИСТЕМИ Тд IНФоРМАЦlЙнд БЕЗпЕкА>

3. }повноважеr,rиlд не може бути звi"пьнений чи примушеrlий до звi,rьr-rеFl}Irll притягI-Iутии до
дисциrгriнарноi вiдшовiдальностi .rи пiдданий з боку заслIовlIикiв (yqa6rorKiB), керiвrrика, оргаr-riв
управ,пiт:ня Коvrпаrrii irlшим негативFIим захода\,{ впливу (переведеrrнrl/ атестацй, змiт-rа умов працi,
вiдмова у призначеннi на вищу rrосаду/ змен]JIення заробiтноi тIJIа,Iи| вiдмова вiд продовх(енLuI
трудового договору тощо) або загрозi таких заходiв вгlIIиву у зв'язку зi здiйсrтет-тr:ям
антикорупцiйних заходiв, виявленням та повiдом"ценням про N,Iож]тивi факти корупцiйних або
пов'язаFIих з корупцiсIо правопорушень/ iнших порушень Закоr-ry }краil-rи "Про запобiгагrття
корупцif'.
Що rrега,гивних заходiв вггrиву також Ifалежать формальrто правомiрт-ri рiшенrrя i дii засновrrикiв
(учаснш<iв), керiвника, opT,aHiB упраrз,шir-rr-rя KoMrTaT,Til, якi носять вибiрковий характер, зокрема, IIе
застосовуIоться до iнших працiвrrикiв, керiвrrикiв у гrодiбFIих ситуацiях та/або }Ie застосовува.rrися
до }rтовгlоваженого у подiбних сиr,уаrrliях (за подliбr-rих обс,тавин) ранiшrе.

4. Засновники

(учаTсr-rики), керiвrтик,

Компа HiT зобов'язаr li:

органи управ.пiнrrя Комгrаrrii, посадовi особи ycix piBHiB

1) забезпе.Iувати незалежнiс,r,ь }rtoBr:oBaжeнoгo;

забезrrеLIу]]а,Iи }rroBr-roBaxcel-Ioмy нале>rtrri шrаrтерiальr-ri, оргаr-тiзаrцiйнi yMoBI4 працi (окрелчrии
кабirrет, сейф для зберir,аFIня документiв, рсlбо.rе vricrle, осI-Iащене офiсr-Iиrчrи \леб"цямtи, комп'ютерr-rе
обладнання ,rа оргаr-тiзацiйну TexT+iKlr, доступ до мережi IHTepHeT, канцелrIрське прт4ладдя, засоби
зь'язку, об-цiковий зашис €л€кll,ро}IFIоI
поrrrтовоТ скриr-тьки) та дцостат,r-ri ресурси для викоIJаIJI-Iя
ПОКПаДеFIИХ На НТ,ОГО ЗаВДаFIЬ;

2)

сприяти викоIJаIIIпо }повrlовакеIIиN,I завдаI:ь/ передба.тегтих Закоrrом }краhrи "Про заrтобiгаrrrrя
корупцii" та цiсrо ПрограмоIо; на1 ]зил.,Iогу }повноваженого надаI]ати iнформацirо та документи/
необхiднi длr{ викона}Iня покцадених }Ia нього обов'язкiв / сприяти проведен}тю вт-rlzтрiцlgi1
розс,гriдувань, забезпечувати з;Lllуrlg11l-- працiвrrикiв/ресурсiв дпя t]иконанIтI }повновокениivl та
пiдпорядкованиNIи йому пратдiвниками cBoix обов'язкiв;
3)

строк на письмовi т,а ycHi зверненнrI/ гrроlrозиrдii та рекомендацii
}повrrовокеI-Iого/ ттаданi нIуINIи у NIoKax реапiзацii цiсi Програrчги.

4) реаryва:ги

у розумний

IV. }правпiнrrя корупцiйними ризиками
1,, Дтlя ефективногсl запобiгагшя корупцiТ у своiй дiяльгrостi Коvrпаr-rй застосовус ризикорiснтований пiдхiд та cTBopIo€ систему управлiнrтя ризиками| яка передбачас здiйстrеrrня
регулярного оцir-поваIlня корупцiйrrих ризикiв, вплиIJу яких L4оже зазIIавати дiяльтлiсть Коплпаrтii,
вжиття заходiв, необхiдних та дос"Iатнiх дTя ix усlrнеr:rrя або мiнiллiзащii ix подальшого шrонiторилrгу
та контроJIю/ а також oIloB,пeH}I9I iсr-rую.lих аIrтикоруптliйт-тих заходiв вiдповiдrrо до зл,тirr
внутрiшr,rього та зовнiшr:ього середовища дй.пыrостi Компанii.
2.
t.

1)

КомпаlrЙ здiйст-rrос гrерiоди.rне оцir-поваrrня корупIIiйл;wх ризикiв у своiй дiяпьrrсlстi/ MeToIo ,Iкого
iдентифiкацЙ вrrутрiшнiх

т,а

зовr:iшнiх корупцiйних ризикiв у бiзнес-процесах Kovmar:iT;

2) оцir-ш<а достат}Iостi, вiдповiдrrостi та ефективr-rостi iсrrуrо.rих заходiв длrI FIа.цежт-тогсr запобiгаIlгIя,

усуненюI або мiнirr,riзацii iдентифiкованих корупцiйних ризиr<iв;
3) аналiз та оцirтка (визна.rеrrня piBHiB) виrIвлеЕIих

корупцiйних ризикiв;

визr-та.rеЕII]я за прiоритетом високо ризикових бiзт:ес-проr]есiв з урахуваI-IFIям характеру та
стуIrеня вразливостi бiзнес-гrроцесiв до корупцiйrlих рт,rзикiв, piBHiB оцiнеrrих корупцiйних ризикilз;

4)

оIНФоРМАЦIЙНI СИСТЕМИТАIНФоРМАЦIЙНАБЕЗПЕкА"
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5) розробка заходiв з метою ефективного ycylfe}Irш абсl мirriшriзатJii корупцiйrтих ризикiв у
дйлlьностi Компанii.

3, Органiзацilо проведення гIерiодиаIного оцiшован}ul
здi йс.rшос }пtllзr lоваж ен ий.

корупцiйних ризикiв } дiя"чьностi Компанii

4. Компанiя може здiйсшовати вну,грiшнс та/або зовr-rirrrrrс оцiтлrовання корупrдiйrrих ризикiв.

Вну,грiшне оцiнrоваrштя корупцiйних ризиr<iв здiйснrос робо.rа група/ яка форшrус,гься

з

представникiв структурFIих пiдроздiлiв Компаr.rii.

Зовнiшнс оцiгшовангrя коруrщiйrгих ризикiв здiйсrтюють залуLIенi Компагriсrо аудиторст,кi,

юридтлчr-ri/

консалтинговi компанii

а

бо

неза"це>rсгri

експерти.

Компаr:й здiйснюс оцiт:юваr-тi{я корупцiйlrих ризиr<iв у своiй дiяrrьrrостi
одного разу на 2 роки.

5.

з

перiоди.rнiстю

rTe

рiдше

6. Компанiя може

rlрийътят-и рiшеrrтrя шIодо здiйсr:еrтrтя отдir-rки коругщiйrrих ризикiв за
гrроцедурою, визнаrIеноIо законодавством9. З плетото оцiшовантrя корупцiиних ризикiв Коvшагriя
також може застосовувати мi;кr-rародi,:i та нацiоr:альнi стандарти управлiттня ризиками.
7. За результатами оцirrюваr*rя корупцiйtлих ризикiв у дiяльностi Коvrпаr+iT формус,гься реестр
ризикiв.
В.

Ресстр ризикiв повиLIен мiсттдти:

1) iдеrrтифiковаr-ri корупцiйнi рw.зики, сфери (н,апрями) дiяльr-rостi Компаьтii у якиx ]]оIlи
iдентифiковаrli, ixrri о|lиси| джере.па/ iсную.Ii заходи контро.гlrо, оцir-тк1, Тхгrьоi дост,ат,нос,тi,
вiдповiдьiостi та ефективrrостi;
2) piBHi виrIвлених

корупIliйних рlазикiв;

3) проrrозицii щодсl заход]iв iз усуr.rенr-rя або лцir-riлriзацii вияв.гrених корупцiйr+их ризикiв (у T,orvr1,
.Iис.гIi, оновлеIlихfнових антикорупцiйrrих заходiв на piBHi KolmrarHiT ,rаf або на piBHi бiзнеспроцесiв), Tepvrir:iB (cTpoKiB) iх втдкоllаr-rrтя, вiдповiдалп,r:их пiдроздiлiв/викот,rавцiв, rlеобхiдrrих
pecypciB, iндикаторiв виконання).

9. Ресстр ризикiв пiс;rя його офорIiгIеFIIIя за резу.цъIата\{и оцirrlовання коругrцiйъlих ризикiв

подасться FIа затRердх(еFIня керiвt*ику (виксlнав.r()му оргаFIу або

r-lаrr,.l-rя7lовiй

радi) Коп,rпанii.

10. Керiвниr< (виконавчий оргаFI або наглядова рада) Комгrаrrii зат,верджус ре€стр ризикiв та
забезпе.rус вжиття передбачених т:им заходiв, у тому числi ш.цяхоlчI оFIовлеFIнrI iсrтчrочих
антикорупцiйних заходiв, та вилiпяс дrIrI цього необхiднi ресурси.
11. За ЗаIтитО]чI уLIпсника (засr:овника)

Компанii ресс,гр ризиr<iв доводиться до його

вiдолчrа.

12. Ресстр ризикiв нада€ться д.[rt виконаrrrтя вiдповiда.пъrrлгм пiдроздiлам/виконавLIям/ а також
може бути розмilцений rrа вебсайтi Коvrпанii (у разi його наявностi) ддrя ознайомленlIя yciMa
зацiкавленугп,ти осо

б

ами,

13. }повноважений здiйснюе монiторинг виконанrтя з;rходiв iз усунення або мiнiмiзацii виявrrених
корупцiйr:их ризикiв/ готу€ та пода€ звiтътiсть щодо стану викоIIulFIня заходiв у по}rядку та строки/
визна.rенi цiсrо Програмою.
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V. Просвiтницькi заходи

1.

Перiодичне навчання

з

питань запобiгання i виявлення корупцii

1. З MeToro формуваr:FIr{ FIалежного рiвтrя антикорупцiйтrоi куJIьтури !rтовт:оважеттий забезIIе.Iу€

органiзацirо обов'язкового озr-rайолллеrтr-rя iз положент-uIми Закоr-rу }краши "Про запобiгаrlrrя
коруrщii", цiсi Прог1-1ами та прийтrятими на ii I]иконаннrt внчтрiшгrтiv{и документаtчIи Комшанii
новопризЕIаIIеI-мх працiвнтткiв, гrредставгrикiв KorvrпaHii та осiб, якi проходять IfавLIаFшя у КоллпатIii
tIи виконують

певну

робот,у.

2. Компанiя забезпеLтус на.rrежFIе та достатII€ доведенFIя положеIJь цiсi ПрограN,{и та вI-1утрiшнiх
документiв Коп,rrrанii у сферi зашобiгання ,га гrротидiТ коруптiii, зплiн у антикорупцiйнолл1l
законодавствi та практицi його заtстосlzззl-оо до ycix пратдiвттикiв, представr+икiв та дiпсlвих
гlар,гнерi в Компа,нii шJIяIхоL4I iнформу в ання (коiчlунiкацiй) .
3. Вiдповiдальни}чI за iнформуваI-IFIя з питань заrтобiгаrrrтя та виrtвлеIJ}Iя коругrцii с }гrовнова>ttеrrий.
4. Коплпанiя забезпе.туе перiодlлчrте пiдвиrцет;r-тя ква-цiфiкацii (r-rав.rаrтr-тя) керiвrгика, ч,пенiв оргат:iв
чправлiнrrя/ посадових осiб ycix 1эiBHiB, працiвттилiiв, !повноваженого т,а, у разi необхiдностi, -

пр едставникiв Коплпаr-rii.

5. Керiвгrик Ксlллпанii та }повr-rоважений проходя,ь гriдвищеr-rr,rя квалiфiкацii (rтав.rаштя) з питань
запобiгаrтнята виявпеFЕ{я KopyrTцi1 не рiдше одFIого разу на 2 роки,
6.

Плановi навчання ir-rших посадоIзих осiб КомпанiТ здiйснюIоl,ься вiдповiдIrо до:

1) затвершжеFIого керiвгrиком Коп,rгrанii тематичFIого гIIаFIу-графiка на
}повновmкеътий;

2) окремих документiв, якi доводять до
компанiеrо.
7.

ко>r<rrlли

piK, який готy€

викоI-Iаrrr,rя Koivrпar:iT N,Iат,еринською (холдинговою)

Аrrтикор/rщiйrri нав.rальгтi програми (базовi та погпибпенi) реалiзуrоться як дистанцiйгrо, так i

очно.

В. Тематтд<а ,та

заняття/
1)

ве

форма }Iавчаль}Iих заходiв (сеvriнари, лrеr<цil, rlрактикуми, тренir-rrw, illдивцyа"rьнi
бiгrари тоrцо) визначаютъ ся з ур ах ува I-II-IяN,I
:

змiн у законодавствi;

2) пропозищiй засrT овrтикiв (y.rzrcrrиKiB), керiвrrикаr, opгalriB угrрав"чirптя/ посадових осiб ycix piBr:iB,
працiвrтикiв КомпаIIii)
3) результатiв

tlлоr;iториtlгу/оцiнки

lзикоr-rанr-rяr цiсТ

Програпrи;

4) резулътатiв ттерiс-lдичIlого оцirловаrrrrя корупцiиr+их ризикiв у дiя.пьностi Комгrанii;
5) результатiв rтроведених

перевiрок та вrrутрir:lнiх розслiдyвань;

6) результатiв гrеревiрок дотриIуIання антикоруrrцiйного законодlавства/
агентствол4 з питаIfь запобiгаr-rr-тя корупцii.

9. } разi виrIвлення фактiв

проведених Нацiональнил,I

корупцiйних rrравоIIорушень } пiяrьностi KoMlraHii
}повновокений формус список працiвrrикiв, якi беруть участь у реалiзацii високо ризикових
BtIи}Ier-ItrrI
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бiзIIес-процесiв i повлп+rri пройти обов'язкове позачергове навчаIIIIя, а також формус
вiдrrовiдну навLIальну rrрограму.

i

реалiзl.с

10. НавчанюI завершу€ться тестуванIтям осiб, якi брали у Hbo]lfy участь/ FIa piвeнb засвосIIFr{
FIавчальноi irrформацii або irrшим спсrсобоrчr вихi;ltrого KoEIтpolIrс) зllанъ.
11. }повноважеrrий здiйсrттос об,шiк заходiв iз пiдвищення квалiфiкацiТ у сферi загrобiганlтя
в7IявленнrI корупцii, облiк присутнiх на таких заходах,та оцir+ку ix ефективr-rостi.
2.

1.

т,а

Надантrя працiвникам роз'яснень та консультацiй }повноваженим

!

разi наявr:остi IrитаIfь щодо роз'ясrrеr.тrзя окремих положеIIь цiсi Програми засFIовIIики
керiвник, члени оргагriв уrrрав;rirrr+r, посадовi особуr ycix piBHiB, працiвrrикI4 1,а
представники Компаr-rii можуть звернутися до }повrrоважеFIого за отриманням усr-rого або
(учаснт,тки),

письмового роз'яснення або консу.пьтаrдii.
2. }повr,rовах<ений

надас роз'яснеItня або консультацirо у розуN.{нии cтpoK/ але не бiцьше 10 дr-liв вiд

дня отриманюI звернення. Якrщо у вказаIJий cT1-1oK FIада,lи роз'ясненrтя або консультат,{iIо
неLIохпиво, }псlвrrоважеrrий NIожс продовжити строк розгляду зверI-IеIil-ш, про пlо обсrв'язково
повiдомлrя€ться осоСlа, яка зверну,гIася за рсlз'ясненням або консу.lrьт,ацiсю. Зага,гп,нлrй строк
розIляду зверIfенIя IIе NIоже перевищувати 30 днiв вiд дIя иого от}rиNIаI-IFIя }повr:овах(еFIим.

3. }повrrоважеr-гий узагальнюс rrайпоширеrтirтri питаI-пfя/ з яких д{о ньоl,о зl]ертаIоться, вiдповiдi на

та розrчriщус узагапьненi роз'яснення (коr+су:тьтацii тощо) iнформацiйrrого характеру IIа
зага,пьнодоступних для працiвr-rикiв КомпаътiТ ресурсах Taf абсэ попIирю€ Тх ir,rшим LIиIIоп,I

I-Iих

(наприюrад, засобами е.гIектронноi пошти).

4. }повноважений vIоже обирати й iHrT:i форми IIадаI-IFrI

виконання цiсi
вiдеозвернеттня

Програми

роз'яст-Iе1,1l, та коI]су.ттьтацiй з питаIп)
,Iа антикорупцiйного законодавства (пам'ятки, керiвництва,

TorT_1o).

VI. Заходи запобiгання та перевiрки
1.

Запобiгання та вреryлювання конфлiкry irrгересiв

Компанй праг}Iе забезпечити, щоб коrrфлiкт ilrTepeciB FIe мав несприrIтливого впливу на iн,тереси
Компанii а також iнт,ереси li rстiентiв/замовникiв, засновник(iв)/учасник(iв) rrшшIхоN4 запобiгаr-rr-rя,
виrtвлення та вреryJIювання конфлiктiв iHTepeciB.
1.

2. Компанiя здiйснюс загrобiганIul та вреryлIовання ситуацiй конфлiкту iHTepeciB r:a ocHoBi таких
принципiв:
1) обов'язковiсть iнфорrчlування праLIiвниками
2)

про cитyallii що MaIoтb ознаки котrф-пiкту ir-rTepeciB;

недопущеннrt виникненняt конфлiкту iHTepeciB;

З) iндивiдуальлллй пiдхiд при розгIuIдi та оцiгrюванr,ri кожI+ого окремого випадку/ що ма€ ознаки

конфпiкту

ir-rTepeciB.

3. Працiвники Компанii зобов'язанi не rriзнirlrе нас"l,уllного робо.rого дIuI з дня/ коли дiзналися чи.
повигrнi булпа дiзrrатися про HalIBHicTb у IIих реа.r]т)I-Iого чи потеrтцiйr-rого когIсР"чiкту iHTepc,ciB,
rrисъмово повiдомити про це свого безпосередцтього керiв}Iика та !повновокеIIого, не ваIиIIяти дiй
та ьlе прvйма,ти рiшеrlь в умовах реальLIо]-о конф"шiкту iIiTepeciB та вжити заходiв Iдодо
вр егулIов

arrl-и

р

еального

аб

о потеrrцiйrтого коr-rфлiкту

ir

rтере ciB.
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} разi виникнен]ш реального

або потеr-rцirhlого коrlфлiкту ir:TepeciB у керiвника Коплпаr:ii вir-r
письIdово повiдомlrя€ про це }повноваженого та особу або оргаrт (у Tovry числi колегiалп,нчlй), хо
повноважетть якоi (якого) налех(итъ звirгьнеrrrrя / iнiцirоваттня звiлп,r-теIf}ul з посади керiвr-rика
Кошrпанii.
4.

5. }r разi виникFIенtш реа.rIьного або потетщiиного
письмово повiдол.лпяс пр о тде }по вно IзaDкеного.

коrтфлiкту iHTepeciB у представI-Iика Компаrтii вiгl

6, } разi виникнеI-Iня реального або потенцiйного конфлiкту iHTepeciB у }повновах<еного BiH
письмово повiдоп.rлrя€ про це керiвr:ика Компаr:ii / FIаг,цядову раду Компанii (у разi якIIIо
}повновокеним пiдзвiтний та пiдконтlrольний наrтrядовi радi Компаiнii.

керiвник особи протягоi\,{ двох робочих днiв гriс.тrя отрима}IюI повiдом_пеIЕIя про
rтаявнiсть у пiдлеглоi йсtму особи реаJrьного чи Ilотенцiйного конфлiкт,у iHTepeciB rrрит.лчrас з
урахуваш{ям рекомеrrдацiй }повгтовах<еного рiшеrтня про спосiб врегулIовання когтфлiкту
iHTepeciB, про що повiдомrшс праrдiвника.
7. Безпосереднiй

8. Безпосереднiй керiвник/ якоlчIу cTaJIo вiдоvrо про конфлiкт irлгересiв у пiдпег.пого иоNIу
працiвника (у топ,т1, .rиспi у разi сарrостiйного tsиявItеr-rня конф"гriкту irггересiв, rtаявтtого у rriдrtег,lrоI
йоплу особи, без здiйснеr-тня неIо вiдr:овiдrrого повiдошrпення), зобов'язаний iнформувати
}повr:овокеного та вжlгIи передбачеттих цiею Програмою заходiв для запобiгаFI}IrI ,га врегулIованI]я
конфлiкту iHTepeciB.
9. ВрегулrсlваЕIня

конфлiкту iIшересiв здiйснтосться

(окремо або в посдr.rаrтнi):

за допоN,IогоIо одFIого з

1) усуненгтя працiвr:иr<а вiд викоr-rаннrl завданIfя/ вtlинеrтняцiй, гrрийлтяття
аIи потеI-ILIiйного конфлiкту iгrTepeciB;
прийнят"гi в

умовах реального

нижченаведених заходiв

рiшетлlя чи y.racTi

в йогс-l

2) застосування зовнirrшього контро,гIю за виконанням особото вiд,гrовiдного завдчlнЁur/ вчI,1пlення\4
нею певних дiй чи прийнятrя рiшегь;
З) обмех<ення доступу працiвника до певноТ irrформацii;
4) переглlяду обсягу
5) переведення
6)

посадових (футжцiона.гrт,них) обов'язкiв працiвr:ш<а;

працiвrтика rIa iншу посаду;

звЬнеrrня працiвr-rика,

10. Порядок застосуtsаr+ня заходits врегу.]Iювангш к<энф;riкту iHTepeciB Tar його особливостi длlя рiзних
категорiй осiб встат-Iов.1,IюIоться !повrтоваженим з урахувашlям таких виlчIог:

1) переведеннlI праIfiвr:ика на ir-rшу посаду застосовусться лише за його згодою у разi, якпIо
реальний чи потеI-щiинтгй конф.гriкт irrTepeciB у дiяльностi працiвгмка ма€ постiйt-ттлй характер i т-rе
може бути врегупьоваrrий iнп_мм шrгulхом та за гrаявrrсlстi вакантr-rоi посади/ яка за своiми
характеристиками вiдповiдас особисттдм та rrрофесiтд-rилчr якостям працiвника;
займаноi rrосади у зв'язк1. з наявнiстю конфлiкту iHTepeciB здiйснrоеться
tIи
якщо
потенцiйrlий
коr-rф"чiк,г iHTepeciB у його дiяrьностi мас постiйний характер
у разi,
реа"rrьrrчrй
i не може бути врегульсlваний в iнrlтий спосiб, у тому.rисцi через вiдсутнiсть згодtи пратдiвr,rт.тr<а на
переведеI-п{ я або на позбавлет{ня приватIfого iTrTepecy;
2) звiтьнеr:r-rя працiвrrлп<а iз
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3) у разi виIIикI-IеI-II-Iя потеIIIIiйrqого або реальrrого коrrфлiкту iгlT,epeciB у представIlика Кошrпаrriя
припиняс правовiлr:осини iз ниitт. ! разi якщо конф,;riкт iнтересiiз у представникаt КолдгrанiТ lyrac
постiйr:иЙ характер, представIfик Коп,rпагrii пiдлягас занесе}IFIю до пере"пiку осiб, послуги яких I-Ie

пiдгlягають використаннIо та/або на користъ яких

t-Ie

здiйсшоют,ься lfiIaтerd,

11. Рiшеr+ня про l]регуIIювант:я коr:флriкту iHTepeciB у дiялrьностi керiвгтика Компаrrii тrриймас,r,т,ся
особою або оргаrrом (у топ,lу .Iислi колегiа;тьr-rтлм), дсl повI-Iовах(еrrь яrкоi (якого) на.цежи"гь зtзiпt тlеl,trзя

/ iнiцiIоваrrня звiльненI-ш з посади

керiвниr<а Коrчrгrанii протягом двох робочих днiв гriс-rтя
отриNIанЕш повiдсlм,гrенrrя, Про прийr-тяте рirrrенrrя r:евiдкпадно повiдомляютъся особа, якоi BorTo
стосу€ться,,га ! повl-товiлкений.

12. Працiвнvlки Кошгпанii Аложуть сап,тостiйлто вжити заходiв пiодо врегулIоватrrlя коr-тфлiкту
iHTepeciB шцяхом шозбавлеrrня вiдповiдного приватного iн,гересу з наданюIIуI пiдlтверддних
докушrеr-rтiв безпосереднъоI{у керiвнику та }повr-rовахе}IомV.
1З. Керiвник KoMrraHii мох<е самостiйно вжити з;rходiв щодо врегугIювання конфлiкту iгrlеpeciB

вiдповiдr:ого приватного ilшсресу з I-IадаFII,шм пiдтвердних докупrеr:тiв
а
також
особi або органу (у т,ому .тислi колегiа.цьноп,rу), до повноI]ах(ень якоi
}повновокеноN-{у,
(якого) на"цежитъ звiльr:ення / irriцiюванr-rя звiлrьrтеlпjя з посади керiвника Компаr-Iii.
ш.lulхом

позбав"цеr-rr-rя

14. } разi виниIс.IеЕIняI реального або потенщiйного котrфпiкту iHTepeciB у особи, яка входи:гь до
складу колегiальгrого оргаFIу (оргаrry управлir,тrrя Коплпаrrii (наглядсlвоI ради, правпiнrтя, iншого
виконавчого органу), KoMicii, робо.Iоi гругл4/ тендерного KoMiTeTy тоIщо), пiд .1хб вирiшеr-rтlя
питання цим органол4 така особа письмово повiдlоvrrrя€ про це вiдповiдний колегiальний оргаI] т;1
}повноваженого.
15. Зазна.rенiй особi забороr+ясться:

1) брати участь
вiдповiдr-rого пита

у
If

пiдготовцi

докулчrеr-rтiв

нrI;

дrя

rrритТгrят"rя рiшенr-rя колегiальним

органом iз

2) брати уLIасlъ у розг,гrядi (обговорет-тгri) вiдповiдI{ого гIитанIrI;
3) го,посувати з вiдповiдлтого питаIi[-uI.

}

РаЗi якщо FIеучасть чдена колегiальr-rого органу Компанii призведе до втрати правомо.rнсlст,i
цього органу/ ytIacTb такоi особи у прийняттi рiшеrrь мас здiйсr:Iоваl,ися пiд зовrriштнiм коr-rтро.гrешt.
Рiшеr:r-rя про здiйснет-rт-rя зовнiшнього коЕIтро-цк) приймас вiдповiдний ко;rегiальъти_й орган.
16.

17. Зовнiшrriй коr-r,троль здiйсrrlосться шляхоL,I ytlacTi !повттоваженого
оргаFIу в cTaTyci спостерiгаrlа без права голосу.
1В.

в роботi

колегiалrьrlого

Типовими ситуат1йми прояву коrrфпiкту iHTepeciB мох<утъ бути:

у прийнят-ri або прийняl-l,я рiшення llpo укладенЁIя,Iруlдового договору/ просу]]ання по
РОбОтi, визIJачеIJIJя умов оппати працi та застосуваI-II-ш заходiв матерiа_чыrого з?охоtIёIf}Iяz
1) участь

FIаюIаденнrt стягнеFIь стосовно cBoci блпдзькоТ особи;

2) укrrаденrrя вiд iTvreHi Компат-rii правсl.rинiв iз блrизькими особалли;

поширюються вимоrт4 цiсi Прогр ами, у прийrlяrтi або прийЕ[яття рiтr_тент-тя,
ЯКе МОже ВlIЛIИЕIуl'и на отримангIя переваг irlшишr суб'сктом госIIодарIовання/ IIад бiзrrесРiШеr:гrяlчrи якого така особа або ii близъка особа здiйсrтюють факттлчттий коr-rтроль, у якiй така
ОСОба, Ti б.гrизька особа € заснов}Irfками (учасниками)/ rrрацiвникаNlи/ отримуIоть або отримували
3) y.ruaro ОСОби, }Ia яку

виI-Iагороду чи подарунки/ проходи_пт4 або проходять навчання;
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4) ресстрацiя особоIо, на яку поширюються

виIуIоги цiсi Програтчrи, фiзи.rr-тоrо особоiо
пiдприсмцем або утвореш{rI TaKoIo особоrо юридич}Iоi особи, яка надаrе ]'rослуги / виконус роботи,
iдентичнi тиN4/ що rlадас/ викоrrус Компаr-riя;

5)

втлr<оrrаrrrтя

фуr-rкцiй керiвника вищого рiвr-rя в ir:llliй кlридцичl-riй особi, .rиТ ir:тереси NIожуть

вс"гупаr,и в коr:флiкт з iнтересаlil.rи Кошrпалrii;

прийняття або yчilсть }r прийr-rяттi особоrо, гIfl як} поlширтоюl,ьсrt виL{оги цiсТ Програлrtи, рiтtтеIп,
п{одо себе caMoi/ зокреN{а c,Ioco]JI-Io о]:JIати rrр;,rцi, ЕIа/]ання будц,-якоТ вигоди матерiа]льного чи
6)

r-rеп,rатерiагп,ного характеру/ провсдеIшI9I вrrутрi111Iп,ого/службового розслiдуваI]Frя.
2. Взаемодiя з
1.

Компанiяпрагrте здцiйсr-тювати спitзпратцrо

дiловими партнерами

з дi-rrови^,{и fIарf,I,Iерами/ яткi

здiйснrоIоть cBoIo

закоFIно та етиIIно/ взасмодiя з якими IIе несе коруrlцiйrrих ризикiв для Компанii.

д,цiяльr-riст,ь

Компанiя iнформус дiлових партIIерiв до встаI-Iовлення дiлових вiдr-тосиr-r з I-IиN,Iи про приIIци]rи
та вимоги Кошrпанii у сферi загrобiгання та шро,l,идliТ коругrцil, яrкi гrередба.rенi цiеrо Програмою,
iншрдчrи попiтиками, розроблеFIиIчIи гrа if викоrrан}Iяl в Toп{ty .Iислi про процедуру перевiрки дiпових
2.

партr-rерiв.

3. КомпанЙ здiйсшос гrеревiрку гrо,геr-rцiйlтих дiлrових партr-rерiв (шо шати укцаденFIя rrраво.rиr:iв)
I-Iаявних дi.гrових партr-iерiв (пiс"гlя встановлеьшя гrравовiдносин з rими).

i

4. Перевiрку потенrliйних або наявних дiгrових партнерiв KoMrraHii здiйснтос !повновах<ений. Що
здiйснеrrr:я перевiрки L,{ожуть також залучатися ilTrшi cTpyKTypHi пiдроздiлтл Компалтii.

5. Критерii пiдстави, процедура та перiоди.rr-riсть здiйснення rrерlевiрки дiлових пар,гнерiв
КОМпанii L]изнаIIаIоться у вгrутрiпrнiх докуrчIеFIтах Компаrrii якi розробляс }повr-rовпкеrтий та

затверджус керiвник (виконав.rий орган) Коплпанii.

ПроцедУри перевiрки, перiоди.rнiсть здiйсr:еr-rrlя rrepeBipoK та критерii вiдбору дi_гrових партr+ерiв
ВИЗНаЧаЮтъСя залежFIо вiд сфери та мiсця здiйсrrеr,rня дЙ,пьностi/ структури Компаr+ii, характ,еру та
РiВНЯ КОРупцiиних ризикiв, якi можуть виник}Iути у вiдносинах iз дiловилчr партнером.
6.

7.

Перевiрка дiлових партr-rерiв Компанii здiйсr-тrосться з lvleTolo:

1) rrеРевiрки дiловоТ perrlrTnцii дiлrовогсl [apTr-Iepa на l1редп.{ет то.церантгrостi до Kopyг{tlii а саме: .ти
МаС Дi"ПОвттй партнер репу"гацirо суб'скт,а, дЙлт,tliсть якого гtов'язаItа з корупцiсrо (HaBiTb за
ВiДСУТнОСтi вiдповiднI4х судових piT,TrerTb), ,laLIи rTe буде дirrовий шартнер вI4ступатI4 посередн].4ком
Дпя rrередачi TpeTiM особам (або дпя отри]чIаI-ЕIя вiд TpeTix осiб) r:еправtэмiрrrоi вигоци;

2) перевiрки

аI-Iтикорупцiйr:оТ програми (абсl iгrluих полiти_к
анT,икорупцiйlIого спряNrуваFIrтr{), стан}i ii (ix) факти.rrтого tsико}Iання/ I,oToBT-TocTi (або вiдлчlови)
дот,римуватися принтlишiв та виl\{ог KolvrTrar-rii, а такох( антикоругrцiйrrого за конодавсlва;
IJaяI]tIocTi

у дiпового

rrapTIlepa

3) ВИявленIJя можгIивих корупLIiйr+их ризикiв у зв'яrзку з укпаден}Iям (виконанттям) fIравочину;

4) мiнilчriзацii ймовiрrrостi вчинеFIIIя або перевiрки N,fожrIивих фактiв в.tттнення коругrrдiйного або
пов'язаноГо з Kopvll]_licro правопоруIпеFII-r{, iгIптого порушення аЕll,икорупцiйного закоI-Iодавства
ПiД ТlПб встанов,гIеFIIfяI та/або реалiзацii правовiдт+осиII з дiгiовим llapTr+epoшI.

В, ! РаЗi rТаявностi обТруr-rтовалIих cyп{tI-TiBiB у дi,повiй репутаrдii дiловсtго парт}Iера/ ш_{о NIоже
ГJРИЗВеС'IИ ДО КОРУШЩtйних ризикiв дцля KoMrrar-riТ, Комrrаr-riяr залишJас за собоrсl право вiдмови,rи
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дiловоN4у партIlерч у встаFIов,гIеIrнi/продсlвжеFII-Ii дiлових вiдт-тосин з урахуваI-п-Iя\4
законодавства/ зокрема Закону }краiни "Про irублi.rнi закупiв.гri".
9.

ви1\,Iог

Матерiапи переrзiрки дiлових партнерiв зберiгаrо,т,ься не N4енше нЬк 5 poKiB.

якi Кошrпанй укцада€ з дiловими паrртIIераNIи/ I\{ox(yTb вюIIочатися
аFIтикорупцiйнi застерех(ення. MeToIo аFI,l,икорупцiйного засl,ереження с надан}uI KoMrrarricro
гарантiй дотрип,{анIfя аFIтикорупцiйного законодавства/ яке I-Ia r-rei поrширюстъся/ та отриrvIаrI:II]rI
аналогi.rrтих гар аrтгiй вiд дiлового партнер а.
10. Що договорiв (когттрактiв),

Редакцii антикорупцiйних застережеFIь розробrrяIотъся !повновокениNt з урахуванням сфер

д_цiялrьr-rостi KoMrrar+ii.

3.

Полiтика та процедуридiловоi гостинностi. Подарунки

КОмпанiя з урахуванням виluог закоFIодавства визнача€
i приймаrля дiповоТ гостиIII-Iостi та подаруrtкiв.

1.

загальну гrо.пiт,ику

т,а

проLIедуриFIадаLtнrI

2. КеРiвник/ rl[еI-Iи оргаr-riв управ"пirrrrя, посадсllзi особи ycix рiвiтilз, прат.liвrrики/ предс"гавI-Iики
КОМПаr:ii зобов'язаIIi утрлпчryватися вiд гrропсlзиrцii дiповоi гостиrлtrос,Ii, подаругп<iв офiцiйгrим
ОСОбаМ, ix бЛиЗьким особам, факти.rr-rиrчr або по,r,енlfiйrrип.r дli,гrовиfur lIapTнeparvt, Тх пратдiвникалл або
представникаiчI/ fl(що така дi"чrэваt гостинLtiсть, подарунки мохуlъ бути розцiнегri як cIloFIyKaтrюI
абО гОтОвr-riстт, до в-чиненI-Iя коруrтцiйного правопорушеFIня, пов'язаного з дi-я.тьнiстю Компанii.
Отримання подарункiв, а такох надання i приймання дiловоi гостиI-Iнос,тi у lvrex<ax
аIи пiдтримаrтня дiлових вiдrrосин або для досягI-IеFIня irrrrroT мети дйльттостi
Компанii допуска€ться/ якщо воно вiдповiдас сукупrrостi таких критерiiв:
3. ЩаРУВаННЯ та

ycTaI{oB-IIetI}Irt

1)Не МаС Т-rа ппетi вгLцив rra об'сктивrriстъ будь-якого рiшеттня щодо уюIаденFIя правочиrтiв/ FIаданFI;I
LIи отриманrrя пос.l1уг, iнформацii) будь-яких iътrrrих переваг
д"тrя Котчrпанii;

2) не € прихованою неправомiрною вигодоIо

(напрчшсгrад,

для того, щоб одержати або

ПРОДОВжУВати одержувати комерцiйнi замов"гrеr:ня або FIеI]алежFIу перевагу);

З) вiдповiДа€
продукlriя);

загаJIъНовизнаниМ уявпенюIId про гостиннiсть (наприютад/ lIодарунком € cyBeHipT.Ta

4) rre Заборонено закоI]одавством держави/ в

5) BapTicTb не Перевищу€

якiй вони надаютъся Taf

абсl пртлимаrоться;

меж/ установ.гIених законодаtsствоlu та Колпrгrаrтiсrо;

6) не забороr-rеrrо вiдповiдно до вiлутрiшнiх докуIуIентiв оргаr-riзацii одер)Iryвача
встановлену такими документашrи BapTicTb;

i не

перевип{у€

7) розгопошеI-II-Iя гrро подаруLIок/ дiпову гостиr:нiсть не створить ризикУ Iщя дiловоТ
репутацiI
Компанii або того, хто одержав подаруIJок, дiлову гостиrплiсrъ;

В) подарУнки, дiлова гостиннiсть с обтрунтованими| ненадмiрними i доречними в KoHTeKcTi
встаFIов,пенrтя/ пiдтримання дi,тових вiдностлr-т,
4. Не допУскасться даруваI-IIfя та отриман}Iя

подарункiв у виг.пядi грош]овиХ KoT-rrTiB (готiвкових абсl
безготiвкових), eKBiBaлeEITy грошових коштiв (подарунковi картки або подарунковi ваучери),
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} разi rrаявrtостi cyMr-riBiB Iдодо прийrтятr,rостi подаруIIка, дiпсlвоi госттдr-rттостi праrдiвники повиrrтri
звернутися до }повI-Iоtsах(еного в порr{дку/ визr]аtlеному цiсто Програплоlо/ /_I"ltn отриN{ання
5.

ко}Iсу_цьтацiТ та/ або роз'ясFIенFIя.

6. ПРО факТи Над(аFlЕIrI (здiйсrтеrтrтя) або отрих4аI.1Ёlя r,IoдapyllKa / 21iлrовс,li гсlст,иttнсlс,гi в parl.TKarx
зага"IIьЕIовизнаних уявлень про гостиrrнiсть керiвник, аIIIетIи opгaHiB управлiгrrтя, rrосадовi особт4
ycix piBr:iB, працiвr:икиl представIIики Компат:iТ протягом одIтого рсlбочого дrrя повiдомляIотт)
}повr,rовокеного в порядку/ BcTaFIoB.rIerтoMy Компанiсrо.
4.

Благодiйна та спонсорська дiяльнiсть

1. КОмпаiтЙ lцоже здiйснrовати благодiйну та спошсорську дiяпьнiст,ь у разi вiдсутностi забороrI,
встановлених законодавством та вttутрirпнiмtи дсlкумеIIтами Koir,tпaIdi.
КОмпанiя здiйсr:rос благолiйну та спонсорську дiя.lrьнiстъ вiдпсlвiдlно до законодавства т,а :]а у}уIоt]и
вiдСутr-тостi обГрунтоваFIого висI-Iовку }повr-rоважеIIого про IIаяв}Iiсть коругпдiйъlих
ризикiв.
2.

3.

}ПОВНОважеr+ий здiйсr:юс попегедню перевiрку заплановаr-rоi благодiйгIоi спонсорськоi
дiялп,r:остi та погоджус проскти правочиr:iв IrIодо здiйсr-rеrrrrя благодiйr:оТ, споr-rсорсъкоi дй.пт,т-rостi
для того, щоб вIIевнитися/ що блrагодiйна, спонсорська допомога FIe використову€тLсrI як
гтеправомiрна вигода або з ir-rшоrо незакоFILIою MeToIo.

4. Порядок

здiйсr:ення lrroBr-roBoKeниM попередr+ьоi перевiрки запгrаr-тованоi б;rагодiйr;оi,
спонсорськоi дйльrlостi визнаrIас.гься KoMrraHicTo.

5.

Здiйсr:ення б.rrагодiйноi спот-rсорст,коi дiя"пьгrостi Компаr;iсто IIе допуска€ться/

якщо:

iiздiйсrrеFlня С YI'IOBOIO укIIадення будь-якогС) lIравочинУ/ ухваленrш рiшеrтr:я органOм державноi
в"rrади аrбо органоj\.{ плiсцевоr,о саNIоLrрядуI]аFlIfя/ або Bolra здiЙсI-ilо€l.ься з IdeToIo отримання
FIезакоI,л{их пер ев aI- у rriдпр и€N,{т:ит 1ькiй дiя"пы rocT,i;
1)

2) пiлlовтлZ партнеР / офiцiйНа сlссrба напо.rlяr,аС rra здiисненнi ,гоr,о чи iHrTroгo ВИJ{V б.цаr,одцiйттоi
Та/абСl СпОнсорсI)коi дЙльr-rостi виr<пrочIIо через коI]кретI-IV сlргаr-riзатlirо;

З) вона здiйснrосТьсrl з метОк) впJIиI]У на офiцiйну tlсобУ або В обrчrЙ на будь-яку неправомiр,гrу
виl-оду для КомпатliТ зi стороllи дiлових партттерiв.
6. Основгrlгми iHcTpyivrel-ITa]\4и здiйсr,теr.тня Копгпаr-riсю контролкl за б.цагодiйною та CпoFICopCbKoIo

дiя.пьr+iстIо NIожутъ бути:

1) перевiрка гIотеЁIцiтдr-rих одержувааIiв благодiйrrоi та спонсоРСТ,КСli доrrоплоги в порядку/ якrл:rц
зас1,осовус,гься д,ця перевiрки дiпових парт,нерiв, або в iлrrтrоплу порядку/ BC,l.aHoBTIeFIoп,ry Компанiсrо;
2)

попереднс rrогодже}IFIя з }rтовновакеним б-пагодiйr:их та споFIсорських про€ктiв i гrравочиr-riв;

3) процедури монiторингу цi-пьовогсl використатrrтя благодiйrrоi та спонсорськоi допомоги, якi
Коп,rпанй визнача€ самостiйно;
4) гrублi,lне оприJподненIlя/ TJ порядку, гrередба.rеIfоIиу Компагriсrо, ir-rфоршrацii прtэ здiйсr-rегrrтя
благодiйп-rоi та споrlсорськоi дiя.гrьностi з Meтolo забезпечеrrНЯ ГРОIуIадського коIIтролю (у
разi
вiдсутностi забороrr, встанов.гIених законодавстволчr).
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7. Компаr:iя веде ресстри здiйст-rентах Котrцпаrriсrо BrrecKiB ша б,пагодiйrrч та спошсорську дiя,пьr-riстr,.

TaKi ресстри/ а також фiнансова звiтнiст,ь щодо операцiй зi здiйснення бпагодiйноi) спонссlрськоi
дiяльностi, ii отриплувачiв (беrrефiцiарiв) пiдгrягаrотт, зберiганIfто IIе п{еI]пrе rriж 5 poKiB.
5.

Пiлцlимка

гrолriттrчIаvIх

гrартiй

1. Копцпаrriя не здiйст-пос пiдтримку по,цiти.tних партiй, якщо це пряNIо забороr:егrо законом або
rтолiтикоrо Компанii.

!

разi вiдсутlrостi заборон, встановлеЕIих закоI:IодавствоIчI та полiтикоrо Компат+i! Компанiя може
здiйснювати вI-Iески на пiдтримкч по;riтиtll]их пар:гiй в rторядцку/ IJcTaI-IoB,цeIIoM}i Законом !краir-rи
"Про полiти.rrqi парт,ii в }Kpafi-ri".
2.

партiI вiд КолчrпагriТ шротягом
не
мох(е
переtsиIцу]]а,ги
встанов,ценого
Законом
року
розмiру,
}краiни "Про тlо;ri,гичнi гrартiТ в

3. Загагьr-rшr

розмiр

(cyrvla) вFIеску (BHecKiB) на пiдтрилтку по.пiти.rrIоi

}Kpa'rlTi".

4. Вгrески на пiдтримку полiтичFIих партiй здiйсгпоються за уvIови вiдсутностi сlбrрунтоваI-Iого
висI-Iо вку }гrовновакеного пр о FIаявIliсть коруrщ iйних ризикiв.
5, До перевiрктrr на дотримаIIня виI\4ог закоFIодаI]ст]]а/ в тому .lис_rтi ат-Iтикорупцiйгтого, та цiсТ
Програми rrри здiйснеrrнi BHecKiB на пiдтри]ику полiтичних партiй, oKpiM }повнова;кеного/ можутI)
з&лу1121ц." ir-rrлi cTpyKTypHi пiдроздiли Компанii вiдrrовiдт-rо до псlлiтики Компанii rцодо пiдтриппки
полiтттqних пар,гiй.
6. КОМПаНiя веде ре€стр

фiнансова звiт,нiст,ь

здiйснегrих Br:ecKiB

r-ra

пiдцтримку полiтт,т.rних партiй. Такийре€стр/

а

також

щодо операцiй зi здiйснення l]rrecKiB rrа гriдтримку полi,п.дrних парт,iй, iх

отриIчIуваLIiв, пiлпягають зберiганI-IIо не r4eFIIrIe нiж 5 poKiB.

7. КОМПаНiя Застосову€ визFrачеrri rlrTM роздliлом правI4IIа при здiйсненнi пiдтримки полiти.rr-ттдх
партiй FIа територii бупь-якоi дерхави з урахуванrrям обмокенъ Ifa пiдтрилчгку полiттд.ших партiй,
встаЕIовлених законодавством вiдповiдr-rоI державlr.
6.

Перевiрка пiд час укJIадення правочинiв про злиття або поглинання

1. При пцануваннi та вчиненнi trраво.rинiв про з.циття або поглинання Колчrпанiя здiйсшос
перевiркУ юридvт.Iноi особи - потегrцiЙного об'скта злиття або погrлд}Iання - з N{eToIo виявлеIпI9I
КОРУrщiйних ризикiв, перевiрки vIети та порядку виконання такого шравочину на вiдповiдlнiсть
аI-гIикорупцiйrrому закоFIода вств у .Iа цiй Пр огр aMi.
2. ПСРевilЭка злiйсlllt)с'гI,ся

ло вчиIIсIIIIrI право(Iиltу,t,а пiсляl йоr,о в,lиlIсIIIlя.

3. ОбсягИ rrеревiрки визIIаrIаIоТься КопдrrагriсIо за-.rежl-tо вiд xapaK],epy,I;1 piBlш ксrругпtiиl-Iих
ризикiв,
якi можуть виIIикFIути у зв'язку iз в.lиr-rеFlIfяIчI правочин)r LLlодо конкретFIого об'скта з.гrитгя або

погJтинаЁIнrI.

4. ЩО ГrРОВеДенЕul
5. Що в.rиrrенFlя

перевiрки за.цучасться }повrrоваже}Iии та можутт) заJIучатися ir-тшi особи.

правоLIину перевiрка вклюtIас:

1) вив.rеrтlrя icTopii та дiя.гьнОс,гi об'скт,а злиття або поглинання/ структури його засно
у.rасникiв / кirrцевих беr-lефiцiарIfих власникiв;

2) визна.rеннrt можIIивих зв'язкiв об'скта з"пиття або
характеру взасмодii з Iаими;

пог.птлr-rаFI}Iя

вtлтлкtв

з офiцiйrтими особами

f
та
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3) лос.пiпження основ}Iих е-[емегrтiв систерrи запобiгаr-rr,rя та протидii корупцii (агrтикорупцiйноi
програми тощо/ систеlчIи угrравлirшя корупцiйнимI4 ризиками) об'скта злиття або гrоглиr+анFIrI;

4) вияв.гlенЕrl випадкiв корупцil" до яких може бути приtIетний об'скт зIпл"l"lя або пог:rинаFII]я
(вiдомостей про розс"пiдувагtня, якi здiйснrсrються f судовi проваджегrrтя);
5)

перевiрки н€IяIвнос,тi дirо.rих санкщiй, застосованих до об'скта зIмтlч або rrоr".пинання;

6) встановлення кола коIfтlэагеrrтiв об'скта злиrгя або поглинаннrt (rcrieHTiB, гIостачальникiв,
Ifосередникiв) з високими корушцiйгптrчrи ризиками та характеру договiрних вiдr+осин зними;
7) послiпкення мехаrriзvriв внутрiIш:ього контролrо об'скта зпи,I\-я або гrоrлинаFIнrI (контролrо за
вчинеFII-rIм правочиrliв з високи]чIи корупIIiиrlими ризиками/ дарува}IняNI подар}rFIкiв, здiйсненFIяN,{
дiповоi гостинностi, благодiйноi та сшонсорськоi дiя.тп,ност,i тощо);

В) дос,пiджентrя наявност,i ,га стану функцiонуIJа}I}uI систеIуIи

повiдоп,rленr-rя

про

вчинен}IrI

корупцiйних або гIов'язаних з корупцiсrо правопорушень/ iнтлих поруп_IеIfь Закону }краiни "Про
запобiганття корупцii" ;
9) визr:ачення обсягу та

характеру питань | якvIм слriд придirпати yвагу гriс.ця в.IинеI-Iня правоIIину.

6, Керiвник (вiдповiдний оргаЕ{ управлiння) Комшанii враховус резуIrьтати перевiрки

прииrrяттi остаточного рirтrення про вчинення правоtrину.
7. Пiс.пя

rrри

вLIинення правочину перевiрка вкпюqас:

1) виявлення

невiдllовiдностей у системi антикорупцiйних заходiв об'скта злиття.або поглинаFшя;

2) забезпеLIення вiдповiдностi системи анIт4коругrцiйних заходiв об'скта з.гIиття або гrог,пинаIIIuI
характеру та рiвню притамаFIних иому корупцiйгIих ризикiв;

3) визнаtlеЕt{я коригчвальних заходiв длrя приведен}Iя системи аFIтикорупцiйних заходiв
вiдповiдттiсть iз вимога\,{и аI-Iтикорупцiйного законодавства.

1u

8. Якщо пiд .1пб здiйсrrенr-rя антикоруццiйноi перевiрки вияIв-цяються факти корупцii Копгrаr-riя
ВЖИВаС Заходiв до ix припинеш{я/ iнформувагrня в установленоNIу порядку спецiально

vгIовноважених суб'ектiв у сферi протидii корупцii та недопущення подiбних пракl,ик у

майбутrтьому.

7.

Перевiрка кандидатiв на посади

1. Компанiя з метоrо реалiзацii цiеi Програми в pa]vlKax процедур добору персоналу здiйсrпос
перевlрки кандидатlв на посади/ Iдо вразлив1 до корупцlйFrих ризикlв.
2.

Перевiрка кандидатiв r:а посадт/ проводи]ься

1) встановити| LIи I,Ie виIgIика€

Компаtiii;

2) встал-rовити| чи

I-Ie

з NIeToIo:

уюIаденIIя трудоl]ого дцоговору з кандидатом корупцiйrri ризики для

призведе укгIадеFIня трудового договору з каFIдидатоNI до порушен}UI

антикорушцiйrтого закоIJодаI]стIза;

3) гrереконатися Vтому/ ш{о канди,дат:зобов'язчс,l,ься

дtо.гримувzlтися виI4ог цiсТ Програмrи.

2з
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3. Рiшенtrя про укладеFIня трудового договору приймrасться з урахуваFIFIям
антикорупцiйного законодавства.

виfuIог

Перевiрки кандидатiв rrа посади/ що вразJrивi до корупцiлгних ризикiв, здiйснiое }повноважеrrий.
За резуrrьтатами шepeBipKvr }гrовrтоважеrтий го,r,ус дllя керiвr-rтдка Коллгrаr-riТ обгрунтоваrгий висIlовок
пр о наявнiстъ чи вiдсlzарli6,16 корупцiйн их ризикiв.
4,

5. Псlрядок

здiйсr-тегrr-тя

перевiрки кандидатiв на fIосади та перепiк посад, що враз.rrивi

корупцiйних ризикiв, визначас Компанiя.

дсl

Матерiапи перевiрки каI]дида,гiв на посади, що враз,гIивi до корупцiйних ризик\в, зберiт,атоться в
особових справах протягом всього cтpoкy ix зберiгаьтrrя,
6.

VII. Повiдомлення, ix перевiрка та вiдповiдальнiсть
1. Повiдомлення про можпивi факти корупцiйних або повЪзаних з корупцiею
правопорушень, iнших порушень Закону }краiни "Про запобiганrrя корупцii"
(визначенi у роздiпi VIII Закону }краlни "Про запобiгання корупцii")

Компаrriя створтос сприятпивi умови
дi.повоi культури КоллгrанiТ.
1,

д.пrI

викривачiв та формус поваry до викрива.liв як частиI,Iу

2. КошrлаrrЙ забезпечч€ викривачаIчI умови для здiйснеr-rгтя гrовiдом.rrеFII-uI про l\,IожгIивi факпа
кОруIщiЙних або пов'язаних з корчшцiею правоr]орушIень/ iнrrtих шорушень Закону }краiни "Про
запсl бiгаr-шя корушliТ" (да"пi - Повiдомrrення) rrl] Iях ом
:

1) обов'язкового створенFIя та забезгrечення функrliоr-rуваFIIIя KatIaлiB, через яrкi особа може
Здiйсrlити ПовiдоплтеFIIfя, гарантоваFIо зберiгаточи cBolo aHoHiMтTicтb (да,пi - Кана.пи повiдомrrеrь),
за r,теобхiдностi - через €диний портал повiдоплпеrть викрива.riв;
2) визна.rел-rня вiдповiдrrо до Закоr.rу }краiЬи "Про запобiгаr:rrя корупцii"' внутрiшнiх процедцур i
плехаr-тiзтчriв прийлл,ятrя та розг,цяд}r Повiдом,ттенъ/ перевiрки та нале)IGIого
реагуваFIня на них;

3) надrurlrя методrlгLlноi допомоги та консуIIьтацiй щодо здiйсr-rеr-rня ПовiдомлеFIня по:генцiй:..-тиъц
викриl]ачам;

4) впровадх(еIл]я п,rехалтiзмiв заохоIIеIJI-Iя та форп,rуваIfIIя

культури ПовiдоId"пенIIя;

5) шотримаIlня прав та гараr-rтiй захисту вт.л<рива.riв,

3, Викривачi самостiйпrо визнаIIаIотъ, якi Катrа"ци повiдоtr.а_пень використовувати ц7я здiйсrrеr-rr-rя
Повiдомчеrтня.

4. ВИКРlИвачам гарантуеться конфiдеrтцiйнiс,rь в поряд(у
}краlни "Про запобiгання корупцii".
5, ОСоба може

т,а

на

уL4овах/ визнаIIеFIих Закоrrсlлл

здiйснити Повiдомлеr-rrтя без зазнаtIеFIIlя авторства (aHoHiMHo).

Канапи повiдомпень доводитъся до вiдома ycix працiвникiв, в тому.rислi пiдц час
ПРИйНЯТlя на роботу, розмiщустLся }Iа iнформатдiйtлих стеFIдах Копгпат-тii та на вебсайтi Комгrат-rii
(за наявностi).

6. IНфОРМаЦЙ ПРО

7.КОШШаi;ЙЗаОХочуе дiлових парт,нерiв повiдоtttrrяти tIерез Каrrаци повiдомпень про бушь-якi вiдоrчri
iM факти вчиненFuI ксlрупцiйгrих або поts'язаних з корупцiсIо правопорушень/ iншtих порутrIеIJъ
24
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Закону }краiтти "Про запобiгаlrrrя корупцii" керiвrlикоfuIz rlл"rтuо- органiв управ.пiнrш/ посадовиА{I4
особами ycix piBHiB, працiвниr<ами та шредставникаNIи Коirлпанii.

В. Повiдомшення гIовинно vriстити факти.шi данi, що пiдтверркуrотъ можливе

вчиI-Iен}uI

ксlрупцiйного або гtов'язаttого з корупцiскl rrpaBclrropyшeгIнrI, itlшого порушIеI-IFIя Закону }краrtrи
"Про запобiганrш коруптдii"', якi мох<уть бути перевiренi.

9. AHoHiMHe Повiдол4L]Iення пiдпягас розглrIду/ якщо I-IаведеЕIа у ньому iнфорплацй стосусться
конкретноТ особи, мiсттдть факти.rнi даrri, яr<i N,{ожуть бути перевiрегri.
1

0.

З

асо

би

за ох о LIе}I}Iя

Повiдопсrrет:гrя

р

еалiзуються Компаrriеrо че р ез

:

вIlутрiшгriх докумеr:тiв Компаrrii, якi визначаIотъ фсlрrии заохочеFIFш, оргат-riзацiйr-ri
засади функriiонуваннrl механiзлчrу заохочен}uI;
1) затвершжеЕIнr{

2) надатrrтя методиаIноi допомотта та
3) п.lор а.чьr:е та матер iальне

11. Зассlби формуваrrlfя

з

консультацiй щодо здiйсrтегrrrя Повiдомлеш+я;

аох оIIеЕIня вт.л<рив a.riB.

культури ПовiдомленFIя реа.,тiзукlться Компанiсто.rерез:

1) затвер,шжегI}tя вrrутрiшнiх док}тdентiв Коп.шrаrrii щодо етичноi поведiнки в Компанi! зокрема
формуваr-штя пoBaгI4 до викривачiв як вiдповiдальних громадян;
2) проведенFш

внутрiшlнiх HaBrIaHb з питань форruування ку"цьтури Повiдомлення;

3) систематичше

здiйснення просвiтrrицьких та кол,rуrriкацi,йних заходiв,
2. Права та

1. ВикриванIfrI € почесFIим

гарантil захисry викривача

правом кожFIого працiвнлл<а Комгrанii.

2. Викривач ма€ права та гарантii захисту, передцба.rеr-тi статтями 5З3- 538Закоi-lу }краТгrи "Про
запобiгання корупцii"', зокрема:
1) подавати докази на пiдтвердженIfя свого Повiдомлеьшя;
2) отримув ати пiдтв ердже ннr{ пр ийrтяття i
3) на

р

есстр ацii По вiдомлIеFIня;

конфйенцiйнiсть;

4) отримувати iIrформацirо про стан та резу,гIь,lати розгJIrIду, перевiрки Taf абсl розс,пiдуваI-IFIя
iнформацii за фактоwr rrовiдомrrеноi ним iнформащii;

5) rrа звiльнентrя вiд Iоридт/rtIноi вiдповiда-цьrтостi за

здiйсrтеr,тгrя ПовiдоlчL,тIен}u{/ гIоширеIf}Iя
ЗаЗначенОi у Повiдомлеr:нi iнфорллацii) незважаючи на мох<.l]иве поруш]еIlЕuI такил,r Повiдом.пеЕI-Iям
своiх трудовихl цивiльrгих чи iнших обов'язкiв або зобов'язаrrъ;

6) на звЬrтеr:rтя вiд цивiльно-правовоi вiдцповiдцапr,ностi за рrайнову та/або L.{оральну If_Iкоду/
завдану внаспiдок здiйснеrгrrя Повiдомпеr-rгтя, KpiM випадду здiйсrsення завiдошrо неправдивого
повiдоп,rлеrrття.
З. Права викриваrIа tsиникаIотъ з моменту здiйснегrнrr Повiдсlмлен}Iяl яке мiстить факти.rнi данi, rцо
пiдтверпrryIотъ мо)I<;тиве вчиI,IеFIня корупцiтh:ого або пов'язаного з корупцiсю rrравогIорушеIfня/

iншого порушеЕня Закону }краiЬи "Про запобiгання корупцii"', якi можуть бути перевiреrri.

,25

Тобарuспtбо з обltцеженою 1iёпобidалъrtiспtlо

оIНФОРМАЦIЙНI СИСТЕМИ Тд IНФормАцIинА БЕзпЕкА"

4, Викривачу забезпечуIоться гараrrтii захисту йогсl прав у порядку та IIа умовах/ Rстановлених

Законi !краiни "Про запобiгаrrня корупцiТ".

v

5. Заборонено розкривати iнфорNIацiIо про особу викривача, його бпизьких осiб або iriшi дат:i, якi
\4ожу'гь iдеr-rтифiкуваl,7r особу вr{крr{]зача, йогtl б.lrизьких осiб, ,I,pc:,r,i1,1 оссrбам, якi rre зdлlzсlд19,.r,сrI /цо
розгляду/ перевiрки Taf або розс.тtiдуванrтя повiдоN{.]IеFIих r-rиivr фактiв, а такох с,lсобам, дirZ абс,l

бездiяльностi яких с,госук)ться повiдцомпеr-ri гrилt факти, крiп,r випадкiв, устат-тов.гIених закоI-Iоп4.

6, Щосr,уrr до iнформатдii rTpo викрива.riв Mac.TIvlT_lIe керiвник Комланii, }rrовновах<ений та визt-tа.tеr-ri
rrим rrрацiвI-Iики/ якi задiяrri в проllесi шрийтrя,гтя Tar розгляду ПовiдомлеIпl в Кол,гпанiТ.

7. ! разi витоку ксlrrфiдеr,rцiйr:оТ iнфорvrацii про вl4кривача }lrовrrоrза;кени.й,, керiвrтик (викоrтаrз.rт,rй
орган) Компаi-Iii за заrtвоIо TaKoi особи або за B_IIacттoIo ir:iцiативоIо пoBIfl]eI-I r:евiдюrадr-то вжити Bcix
заходiв длrI уЕIикненнrI FIастанIfя негативI-Iих нас"пiдкiв для викрива.Iа, пов'язаних з таким

розголошенням.

Компанiя забороняс за.IIякування/ приних(еFIIая чw rlерес,гriдутзангIя викрива.Iiв, застосуваIлFIя д-{о
них ir+тrтих IlегативI-1их заходiв вгI;IиI]у (вiдмови у llрI4йr:ят-гi на робо,гlr; звi,гrьгrеrrrIя\!иIrриrчIуjхеIlня
до звiльненFuI; притягI.IеI-Iня до дисциплir-rарr-rоi вiдповiдальr:остi; irrrrrих заходiв, в топ{у tlц6,гIi
форлчrа,пьно rrравомiрrтих рiшеr:ь i дiй, якi r-rося,гь вибiрковий характер, зокрема/ не застосовуIоться
дtl iнших працiвникiв у подiбних ситчаrllях Taf або не застосовувалися до працiвника у гrодiбrrих
ситуацйх ранiше) або погрози у застосуваннi таких заходiв вIrгIиву.
8.

9. Викривач I]e мохе бути

звiттытегrиrд

дисциплiнарноi вiдrтовiда.пьносt,i, пiдданий

rIи примуrrтеrrий до

звiIп,FIеI:II-Iя,

ir-rпrилчr Ilегат,ивниN.{ заход{ам вп"гIиву

заходiв впциву у зв'язку з ПовiдоvrпеFII-Iяl\{.

притяпrутичr до
або загрозi T,zrких

10. Засновники (у.rасrтики), керiвник/ оргаI-Iи управлiнr+я, посадс,lвi особи ycix ir-rrтrих piBrriB,
}повновокениЙ в мех(ах cBoix повrrоважеI-ь забезпечуlоть }гlчIови д"тя захисту втrп<рива.тiв.
11. ПРаВа Та ГаrРаrt'гiТ:захтас'r'lz вт,ткриl_заt.tilr ll()I]IирI(]l()т,I,сr] tlа б,rtтдзт,кглх осiб
3.

I]T4KpиI}a.lLIt].

Повiдомлення про можливi факти порушень цiеi Програми

I. Працiвrтики та особи, якi нав.rаюl,ься у Кошrгrаr;ii або виксlнують певI-Iу робот,у, представникI4/ а
такОж дiповi партнери Комrrанii можуть повiдолчпr,rи flpo втtявленi озFIаки порушень цiсi Програл,па,
факти пiдбуренrтя працiвr-iиr<iв, керiвr:ика/ посадових осiб ycix piBHiB/ tт-шerтiB сlргаrriв управ.пirпrя

КОмпанii до BLIиHe}lIrrI корупцiйlтих або гrов'язаrrих iз корупцiсrо порушень, iтlших порупlеIIь
Закону }краiни "Про запобiгаrп-rя коругrrlii' безrrосередньо керiвr-rику (керiвrrику вико}IаIJ.IоI,о
органу) KolvrпaHii }повгrсlвокеному або засновIIикам (у.lасниr<ам) Компаrril, або rrulяхоjчI
направлеI+и електроIпIого rrовiдсlм-ттеЕI,Iя на адресу електронLrсlТ trоrlrти KoMпarTii info@iLis,rret.lta.
Компаrriя ]vloжe передба.rити й ir-imi способи переда.тi,га отриNIалrтlя irтформацii.

2. ПОрядок

розг.lrяд}, таких повiдомпегrь, взасмrодii iз заявIIr.п(оNI, гараr-rтii забезпечеr-rття
КОНфiленчiйностi iнформацii про заявн7tка ,Ia захисту його гrрав визначаIоться внутрirлнiлчr
докуIuеIlтом KolurпaT-Tii.
4.

Проведення внуцriшнiх розспiдувань

1. } разi НаДходженrrя ПовiдоlчlпеI-I}Jя або вияrз;rеtlнrl озLIак I]чиtIенЕIrI ч]Iеном органу управ;riння,
ПОСаДОвоIо особоrо, працiвниr<опл або предс,гавI-Iт4ком KoMrrar-rii коругrцiltrого .Iи пов'язаЕIого з

корупцiсю правопорушенЕIrI/ iншого порушеFII-Iя Закону }краirти "Про загrобiгат,rня корупrliТ" абсl
цiсi Програми }повr,rоважений здiйсшос попереднIо гrеревiрку oTpшvralroi (виявлrеIrоi) iнформацii
ВiдПОвiдно до вимог Закоrrу }краrr-rи "Про загrобiгаrrrrя коруптlii"' та BHyTpirrTrrix докулцеr-rтiв
KoMTraHii.
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2. } разi, якщо отрима}Iа (вияв"пел-Iа) ir:форплацЬ про вLII.{I-IеЕI}Iя корупцiйного tIи пов'язано]-о з
КОРУrЩiСrО ПРавопоруттrення/ iншого порушення Закону }краirrи "Про загrобiгаr_rня коруlrцii"
стосусться дiй або бездй"тьностi керiвника Копшrаr-rii, таку iнфорп,rацiiо без проведеш-я попередr-rъоТ
перевiрки }повновах<ений у триденний строк надсицас суб'скту, уповноваженолуIу здiйсгrюваlI,и fi
РОЗГляД чи розс.пiдуванIIя/ з урахуваIfrтялчr пiдслiдт-тост,i, визFIачеIIоТ стат-теrо 216 КртлълLI-IальI-Iого
процесуального кодексу }краiни, та полох(ень, передбачеFrих статтею 255 Кодексу }краiни про
адплirriстративr:i правопорушенFIя/ а копilо вiдповiдr-rого листа }Iадсилас до Нацiоrтальт-того
агентства з питань запобiгаrтr:я корупrдiТ, у разi, якщо воно не с суб'сктоIуI/ уповноважениN4 на
р озгляд iтrф сlрп,rацii.
Отриплана (виявлеr,rа) iнфорrrлаrliя також над[сиJ]а€,1,ься суб'скту/ до повFIоважеIfъ якого FIа.шежить
llризFIачент-тя (обрання) та звiлт,trенr-rя з посади KepiBHvrKa КоvrгrалriТ (органу, до сфери управлirrт:тя
якого налех(ить Ксlмгrаr-riя / заснсlвr-rикашr (у.lпбр,lикам)/гlаr,,пядовiй радцi КомгlаlriТ).
3. } разi надходже]rrrя ПовiдопltIIеI:II:Iя або врrявлеIпrяI озI,Iак ]]чиЕ{еIIIJяI }rrовr:овокени]чI коругпIiиного
аIи гtов'язаного :з корупцiсю правопоруrIтеЕIЕIя, iтrlrrого порушIеFIня Закону }краТтrи "Про
запобiгаr-rня корупlдii' або цiсI ПрограN{и lIоперед(ня пepeBipKar такоТ iнфор,vацii здiйсгтrо€ться

вiдпов iдно до

BI

Iy],p ilшгrix докуvrеr-r,гirз КсlмпаI li i.

4. За результаT,ал,Iи Irопере/JI-rьоi rrеревiрки тrрийItrаст,ьсrI таке (T,aKi) рiтuеrlъrr:
1) вжити заходiв

щодо припиненIfя IJияIвлеI]с]го поруIтlенлн;

2) призначити проведення вrrутрiшIлъогo

розс.пiдчвагrr-тя

у разi

пiдтверджеIIнrI викладеFIих

Повiдолллrеннi (виявлених) фактiв або необхiдцr:ос,гi под\аJIьIпого з'ясування ix дос,rовiрr-rост,i;

3) у разi виrIвлеI-I}Irt ознак корушцiйного або пов'язаного з коругIцiсrо шравопорушен]-tя }tегайIlо,
прОтягом 24rодиlт, rrисьмово гrовiдомити про його вчиr:еFIня спецiа,тrьrrо уповноважений суб'скт у
сферi протидii корупцii;
4)

закрити проваджеFIня у разi rrепiдтверджеI-II-Iя викгIадеFIих у Повiдомпегrrri (виявлетrих) фактiв.

5. MeToro внут,рiтrшього розсJliдуванrrя с перевiрка факти.тних даних про моIсциве вчиI-Iення
корупцiйного чи пов'язаного з корупr{iсю правопорушеI-IFIя, irrшого порушеFIня Закону !краiirи
"Про запобiганrrя коругrцil" або фсi Програми.
6. Вrтутрiпшlс розслiдуван}Iя

проводить коплiсiя,

7,ДО Скцаду коплiсii обов'язково

вкr,Iючасться }повr:овокеъtчtй, за виЕIятко]\{ випадкiв, коли
РОЗСлiдУвання приЗнаtIа€ться за гтаrслiдкамI4 вияв-пеrтrтя фактiв .rтл отрт4vlання iнформаrдii про
вiIиненFIrI }повr:овmкениL{ корупцiйного або пов'язаного з KopyпIficro правопорушеFIьн, irrrшогсl
порушення Закотту }краiни "Про заrrобiганrш коруrrцiТ" або тдiсi Прсlграvrи.
8. )Uci посадовi особи та гrрацiвники KoMrraHii неза,гrежFIо вiд зайл,rаr-тоi посади, зобов'язанi сприятта

ПРОВеДеННЮ внутРiшштього розслiдуваr:rrя,

матерiали.

а також

надаtsати rrеобхiдлтi rrаявт-ri локуме}I,ги

1,а

9. Посадова особа або гrрацiвr-rуш< Kolyrrrar:i! rцодо якого проводитLся BHyTpirrTrrc розслiд}впLIня,
може бути тимчасово вiдсторонеългй вiд роботи (.u r:аявr-rостi пiдстав, передбачеrrих
ЗаКОНОдавСтвом) або iнrтrим rIиIfoM обмежений в доступi до матерiа"rrьних/ iнформацiйнихта iнrтrих
pecypciB КомпанiТ на час проведенIш внут,lэiшньогtl розслiдуваннrl гrа пiдставi рiшенrтя керirзтлика
КОirЛпанii або, якпlо розслiдування стосустъся KepiBHyrKa Компанii rта гriдставi рirrтенr-rя Зага;rьгrтдх
зборiв !часr+икiв Колуrпанii.
10. За результаташrи вrrут,рilш-Iього розс:riдувагш:я приth,rа€т,ься

r,аке (TaKi) рiшеr+r-rя:
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вжити заходiв щодо припиIIеFII-ш виrIв-ценого порушення;

2) застосувати

дисцигrпiнарне стяlтIенIuI до втrгrтних осiб;

усунення причин,га умов вчинеFIня llоруurення/ сприtIрlнених ним нас;riлкiв,
здtйснтлти заходи щодо запобiган[Iя такиNI порушенIшл,l у тчlайбутFIьо]uу;

3) визна.rити способи

4) здiйсrrити заходи rцодо вiдrтовпенtu{ прав i закоr:rrих iHTepeciB осiб та вiдшкодуваr,rгrя збиткiв,
шкоди/ завданоi фiзтт.плтлчr та юриди.rним особаvr вr-rаслiдок допущених порушеъь;

5) передати

vrатерiалпл до органу досудового розслiдуванr-тя у разi встаI-Iов,цення ознак
кримiнаrгьного праtsоllорушенняr або до iнrrrих органiв, уповновa>кених реагувати на вияв,цеr-ri
правопорушеFIня.

11. Строк проведеFIня внутрiтз:r-rього розслiдуватrня EIe повинеIf перевищувати З0 (тридlдять)
Якщо у зазFIачеFIий ст,lэок гrеревiри,rта
повiдомлеr:у (вияв:rеr-ту) iнформацiю FIеtrlожциво/ керiвгrик KoMrrarrii продо]зжу€ сl]рок
внутрiшrrього розспiдування до 45 днiв.
ка,IIендарFIих дrriв з дня завершеню{ попередньоi перевiрки.

1

2.

Порядок проведення BHyTpirшT-rix розслiдуваЕIь визнааIас Компаr-riя.

13. }повноважеr+ий \,Iac
FIе ме}Iше гIЬк 5 poKiB.

доступ до тчrатерiалiв проведених вну,грiштнiх розслiдчвань, якi зберiгакlться

5.,Щисциплiнарна вiдповiдальнiсть за порушення цiеi Програми

1. За порушегII-тя положеFJь цiсi Програ}4и до працiвr-rикiв Копггrаr-riТ застосовуIоться заходи
дисцrтrr"гriнарr-тоi вiдгrовiдалъr-rост,i згiдгrо з закоI-1одаRствоi\4/ праlвl4.1Iами втrутрiшrrього трудцового
розпорядку Комr rагlii гrоложенI]rlлчtи :грудов7rх дltlr,оворiв.
2, Кадрова слух<ба Комшанii нilдсиJlаr€ до Нацiоr.IzlJтl,ноt,о аген,Iс,I,tiа з IIитсIFIIr запобiгаr-rня корчгlrlii
завiрену паперовy копirо рiшеr-rr:я (r:аказу) KepiBr-rTaKa Компанii шро I-IакладеF]IIя дисцип.цiтIарного
стягнення та iнформацiйну картку до розllорядцчого докчмен,га про на,lкJIаденнrI (скасуваrння
розпорядчого докумеЕIта про накIIадеFII]я) шисцигrrrir:арr-rого стягI-IеFIня rrа особу за BtIиI-IeIfIfя

корупцiйних або пов'язаних з корVшцiсrо правопорушень з MeToIo внесення вiдомостей про
}IакгIаденнrI дисциггliнарного стяIтIеIJня за вчинеFIIIя корупцiлтrrого або пов'язаного з KopyгIIficlo
правопорушення до €диного державного pecc,Ipy осiб, якi вчинили корупцiйнi trбо пов'язанi з
корупцiсю пр авопорупIення.

Компанii забезпе.rус вжт,{ття заходiв за вчиIIеЕIЕIя коругrцiйr-rого або
пов'язаFIого з корупцiсrо rrравопорушення.
3. Керiв1-1ик (викоrrавrrий оргаr-r)

VIII. Нагляд, конч)оль/ внесення змiн до цiеi Програми
]..

Нагляд i контроль

1. }повrrовах<еr:ий здiйсьпос нагII;Iд i постiйrrий коr-rтроль за дотриманrrям цiсi Програми

засновниками (у.rасrпш<ами), KepiBHT.TKoM/ чrrенами органiв управлirшя/ посадовип,rи особалчrи ycix
piBr+iB, працiвнтл<ами та представЕIиками Компаr:ii.
2.

Нагляд i контроль за дотриманюiIм цiсi Програми }повноважений здiйсьгюс

шl_rrяхом:

1) розг.пяду i peaгyBaнюI на Повiдоvrпеr*ття;

2в
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2)

здiйсr-теrrт-тя

Програiчrи;

оIНФОРМАЦIИН СИСТЕМИ ТА IНФОРМДЦtЙНД

Б

ЕЗПЕКА ,

перевiрок дiяrп,ностi працiвникiв Компанii щодо викоIlання (реапiзацii) цiсi

3) проведен}IrI перевiрок сlрганiзацiйгrо-розпорядчих докуNлентiв, правочи}Iiв, ir:шгих докул,rентiв
KoMпarTii передба.rегrих цiсю Прсlграrrток)/ а також ix гг1-1сlсктiв ITa rtаявтriс,r-ь коругIIIiйrrих ризикirз;
4

)

здiйснеrпrя перiоди.пrого монi,горинry виконанIlя тдiсi Пр огр

апп1,1.

KoMrTaHй Iлохе визначи,ти порядок здiйснення планових та позаfIlIаFIових перевiрок дiяльностi
гrраrliвникiв Компанii, rrорядок проведеннrI перевiрок докул,tентiв, а також додатковi форл"lи
наг.rшду i коrrтроrпо за дотриN,IаI-IIIям цiсi Програми/ зважаIочи FI;l специфiку cBoci дйльr-rостi,
3. Якщо пiд qаq здiйсr-rеrrня тlагпяду або KclrlTpoлIo за лотриfuIаFIттялчr

цiсi Програми

}повr-rова>rtеътwй

виявить озFIаки вLIинення коруrrцiйного або пов'язаЕIого з Kopylш]icro правопорушення, BiH iTriцiroc
перед керiвrlиком Коп,гrанii проведення вIlутрiшrrього розспiдуванЕIя у порядку/ передба.rеIIо]uу
цiсю Програмок) та внутрiшнiл,rи документами KoivrпaHii.

4, !повrтоважеrlий не рiдше шiж одиrr раз }Ia б мiсяцiв в строки ,Ia у пс)рядку, що визrrачеrri
KepiBHvTKoM КомпанiТ (наr,лядовою радою KoMrraHii), готус звi,r, за резу.гIьтаталси ллонiторингу
виконання цiсТ Програпли (лалi - Звiт). ,Що такого звiту прирiвr-посться rтдорiчна оцiгrка резу,пьтатiв
впровадженrrя зах одiв, передбачених цiсто ПрограIчIоI0.

}

разi наявностi Вiдповiдальних осiб

вiдокрел,л]ених пiдроздiпах Компанii, яким делегованi
повноваженлтя }повrтоваженого/ уповноважеFIих у суб'сктах господарськоТ дЙ.пъьтостi - дочiрнiх
пiдприсмствах/ над якими Компанй здiйсr-rrсlс коI]троль/ }повноважений забезпечус пiдгот,овку
зведеFIого Звiту.

у

5, Звiт гIовиFIен вклIоrIати iттформацiIо щодо:
1) ст,ану виконанIfrI заходiв, визнаLIеFIих цiсrо

Програмоrо;

2) результатiв впроваджеЕIня заходiв, визFIа.Iених цiсю Програмото;

порушенъ виlиог Зеrкону }краiни "Прп запобiгант:я корупlдii", цiсi Програми, заходiв,
вжитих длrI усунеFII-ш таких поруIхенъ та запобiгаrrrrя Тх вIIиIfеIIIIIо у rrлайбутrтьому;
3) виявлених

4)

кiлькостi проведlеr-тих перс.вiрок, вrrутрiшr-riх розс,пiдувань,

Тх резу.тr6.рдl,iз;

5) фаr<тiв порvшеFIIтI гар антiй незагIежност,i !гrовгrо вa>кеного;
6) Стану виконаЕIнrI заходiв, спрямова}Iих на усуFIеЕI}Iя або п,riнiлчriзацirо

корупцiйних ризикiв;

7) проведених навча,цьних заходiв з питаI-ь запобiганл-ul та вияIlценЕIя кс)рупцii та c,Ia}ry засво€I-Iня
от,риманих знань;
В)

спiвпрацi з викриваLIа]чIи;

9) нововияв_цеI{их

корупцiйIлих ризикiв;

10) протlозицiй i рексrмендацiй.
6. Звiт може

мiстити iншу iнформацiю, що стосу€тъся

реалiзацii цiсi Програми.
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7, !загаrьrrегri резулътати мот-riтсlриr-rry викоFIатrr-rя rдiсi Програп.rи розмiщутоться у зага.цьFIоL{у
вiдкритому шоступi длrя працiвникiв Компаrril а також на офiцiт,л:ому вебсайтi КоплпанiТ (за
наявностi).
рiдцrrте r-ri;K одиr-r раз ъ{а piK органiзатliкl зд(iйсlrеrп-rя c>rliTrKra
I]IIровz}дження
передбаLIеl]их
заходiв,
цiсrо ПрограN.{оIо.
резу,гrьтатiв

В. !повr:овах<еrrий забезгrечус rTe

9. Резулrьтати оцir-rки узагаJтьшоються

}повноваrкеIIи]\.{ у письп.{овоп,rу
керiвнт.гкуl наI,.],t9lдо]]iй радi та засFIоl]никам (y.TacIиKaM) KoMrraHii,

звiтi, який вiн переда€

10. Оцiнка резу"ч6,lоriв впроваджеIJFIrI заходiв, lrередба.rеrrих цiсrо Програмоrо/ проводиться за,I
критерiями/ визнаtIеними }гrовrтоважеFIим/ та \4а€ п,riс,гиl,и iнфорлчrаrliю в обсязi rTe Mer-rтrroMy, rтЬк
пер едба.rе ний цlя Звiту.
2.

Внесення змiн до цiсi Програми

1, Керiвттик Копцпатrii забезпечус органiзащiто плехатriзп.riв зворотного зв'язку та ir+шi внутрiшнi
процеси/ спрямоI]анi гIа пiдтриIд(у,га rrостiйне вдоско}Iаленr:я цiсТ Програп,rи,
2. Щя

Програма rrерег.llяIда€тъся

утаких випадках:

1) за результатаN{и:

оцiнюв

аr-rт-rя

кор

уптliйних ризикiв у дiяrьностi Комгrа

r.rif;

Здiйсr+енrш наглrIду i KoHTpo.Tllo за дотримаlнняL,I цiеТ Програми/
впровадження передбачених Hero заходiв;

а також оцiтrки

резу.пьтатiв

2) у РаЗi внесенFIяI до законодавства/ в тому .rислi антикорупцiтh:сlго, зтчliн, якi впгlивають
дiя.гп,нiсть Коvшаrrii;
3) у разi зir,riн в

FIа

органiзацiйт;iй cTpyKTypi та бiзлIес-прсlL{есах Компат-тii (за необхiдт-тостi).

3. Irriцiатором вI-Iесеr-rня зйн до rlicI Програми може бути }повноважеr-rтлй/ а також засFIовFIики
(учаснтлки), KepiBHTTK (влткоr+авчий орган), наглядова рада, гrосадовi особтд ycix piBHiB, працiвrтики
КомпанiТ.
4. ПРОпОзицii щодо Br:ecerтIul змir+ до цiсТ

систематизу€.

Програми подаються }повновах(еFIоп/ry, якийiх вивrrас та

5, РаЗ на piK }rrовновокений надас керiвнику Компанii узага.цьненюI пропозлгцiй щодо внесення
Змiт-r до цiсi Програми та надас своi рекоптендацiТ щодо ix врахуват-тr;я або вiдхтлпеr-rгrя,
6, КеРiвник Копгпанii отрлгiчlавпtи вiд !повгrовокеного узага,rrьнення пропозищiй rщодо BI-IeceI-IFIrI
Зlчriн до цiсi Програми, i-triцiю€ rrроведеr-rт-тя ix вiдкрит,ого обговореr-штя працiвниJ<аNIи (труловим
колективом) та засrтовниками (у.rасниками).

7, \/ ВИЛаДках/ коJIи засновI-Iики (учасники) або !повr:оважеt-tий напо.цягаIо"lь rra TepvriHotsO]vty
ВгrеСеТ-rrri певIfих зшriн до цiсi Програшrи, керiвrrик Коп.tпанiТ ч rrаикоротrlтий строк, апе FJe пiзrriпrе 10
Днiв з дFuI надхо/JженIfя таких прогtозицiй, irriцirос IIроведенFIяr вiдrrовiдrrого обr,оворення.
В, } Разi схвацення гrропозицiй щодlо внесення змir.r до цiсi ПрограN.{и засновI-Iикаtlчtи (учасr:иками)
Та ПРаТ-liВr-rИКами (трушовилл ко"цективом) KoluT_Irarrir керiвrик КоплпаrтiI cBoiМ рiтшенrrям (наказом)
затверджус вiдгrовiдгri змiни, rrKi с невiд'€мнсlIо .Iас,гиI{оIо цiсi Програми.

з0

ТоOарuсmOо з обмеженою бidпоВidшънiсmю

9.

Змiни до T]ici Програми

FIe

<lНФоРМАЦlЙНl СиСтЕми тА IнФормАцIЙнА БЕзпЕкА>

можуть встсIIIовлIовати стандарти 1а ви]иоги ниж.Ii, гtЬк передба.rенi

Законом }краirли "Про запобiгання коруrrцif' ,Ia Типовоrо антикорупцiйноrо

юридичноi особи, затверджеIJоIо FIаказом Нацiонального агентстI]а

Генеральний директор

програл,Iок)
з питаFIь запобiгантrя ксlруптдii,

I.B. Федченко
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