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Преамбула (чiнностi)
Ifiею Антикорупцiйною програмою (далi - Програма) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (ДНIГIРОПЕТРОВСЬКГАЗ ЗБУТ) (далi - Товариство),

усвiдомлюючи вiдповiдальнiсть за утвердження цiнностей верховенства права та
доброчеснос,гi, прагнучи забезпечуваги свiй сталий розвиток, дбаючи про власну лiлову
репутацiю. для заохочеЕня використання добросовiсноi rtомерuiйноi практики, а також в
iHTepecax, зокрема, але не виItлючно, своТх учасникiв, працiвникiв, дiлових партнерiв,
клiснтiв проголошус, що iT учасники, органи управлiння, посадовi особи та працiвники у
своiй дiяльностi, а також у правовiдносинах iз дiловими партнерами, органами дерл<авноi
влади, органами мiсцевого самоврядування, iншими юридичними та фiзичними особами
керуються принцрIпом нульовоi толерантностi до корупцii у буль-яких ii формах та проявах i
вживають (вя<иватимуть) Bcix заходiв щодо запобiгання, виявлення та протидii корупцiI,
передбачених законодаtsство]!I, та цiею Програмою.

Товариство заявляс про cBolo принципову позицiю та засуджус корупцiю як незаконний
,га неетичний спосiб ведення дiяльностi.

I. Загальнi положення
1. Визначення TepMiHiB

l. У цiй Програплi наведенi термiни вживаються у таких значеннях:
благодiйна дiяльнiсть - добровiльна особиста таlабо майнова допомога, яка

направJIена на сприяння законним iHTepecaм одержувачiв благодiйноТ допомоги у визначених
законом сферах благодiйноi дiяльностi, що не передбачае одержання Товариством прибутку,
а та.кож спла,ти будь-якоi винагороди або компенсацii Товариством вiд iMeHi або за
дор)iченням одержувача благодiйнот допомоги;

внесок на пiдтримку полiтичноТ партii - грошовi кошти чи iнше майноо переваги,
пi,пьги, посJтуги, позики (кредити), нематерiальнi активи, буль-якi iншi вигоди
нематерiального або негрошового характеру, спонсорство Товариством заходiв чи iншоi
дiяльностi на пiдтримку гrартii, товари, роботи, послуги, наданi Товариству безоплатно чи на
пiльгових умовах (за цiною, нижчою за ринкову BapTicTb iдентичних або подiбних робiт,
ToBapiB та послуг на вiдповiдному ринку), отриманi полiтичною партiсю, if мiсцевою
органiзачiею, яка в установленому порядку набула статусу юридичноi особи;

дiлова гостиннiсть - прелставницькi заходи (наприклад, дiловi снiданки, обiди, вечерi,

фуршети, дегустацiТ, iншi заходи (конференцiI, культурнi та спортивнi заходи)),
вiдшкодування витрат на дорогу, проживання, iHrrri види витрат. якi здiйснюються
Товарис,гвом або стосовно Товариства з метою встановлення чи налагодя(ення дiлових
вiдносин або з iншою метою, пов'язаною з дiяльнiстю Товариства;

дiловi вiдносиtlлt - вiлносини Milt Товариством та дiловим партнером, пов'язанi з

дiловою, професiйноIо чи господарською дiяльнiстю Товариств?, що виникли на пiдставi
правочину або здiйснення 'Говариством iншоТ дiяльностi та передбачають тривалiсть
iснування пiсля iх встановлення;

дiловi партнери - юридичнi таlабо фiзичнi особи, з якими Товариство пiдтримуе,
вступас або мае HaMip вступити в дiловi вiдносини;

заохочуючi плателсi - неофiчiйнi та незаконнi платеrкi офiцiйним особам з метою
сприяння/прискорення/слрощенгtя чи, у I1евних випадках, належного викОнаннЯ

встановлених законодавством процедур, якi Товариство мае законне право отримуватИ, Не

здiйснюючи таких платехtiв;
корупцiйний ризик - iMoBipHicTb вчинення корупцiйного або повlязаного з корупцiею

правопорушення, iншого порyшення Закону Украiни "Про запобiгання корУпцii", ЩО

негативно вплиI{е на дiяльнiсть Товариства;
неправомiрIIа виI,ода - I,рошовi кошти або iнше майно, перевагрI, пiльги, пОСлУГИ,

нематерiальнi активи, буль-якi iншi виголIi неN,IатерizutьгIого LIи негрошового характеру, яКi

tIропонують, обiцяю,tь) надають чи одержують без законних на те пiдстав;



нульова,Iолерантнiсть до корупцii - абсолютна нетерпимiсть до корупцii у будь-яких
iT проявах;

lIредс,тавrIик: Товариства - особа, уповноважена в установленому порядку дiяти вiд
iMeHi або в iHTepc,cax Товаристtsа у взасмовiдносинах з третiми особами;

спOFIсорська дiяльнiс,гr, (спонсорство) - добровiльна матерiальна, фiнансова,
органiзацiйна та iнша пiдтримка Товариством будь-якого заходу або дiяльностi з метою
популяризацii найменування Товариства, знакiв для ToBapiB та послуг Товариства.

2. Iншi термittи в цiй Програмi вlкиваються у значеннях, наведених у Законi Украiни
"Про запобiгання корупцii".

2. Мета та сфера застосуваIIня
1. Антикорупцiйна програма (више та далi - Програма) комплекс правил,

стандартiв i процедур lrlодо влIявлення, про,глtдii та запобiгання корупцii у дiяльностi
Товариства.

2. Метою Програмй с недопущення проявiв корупцii в юридичнiй особi шляхом

усунення передуI\4ов ii виникнення через упровадх(ення превентивних заходiв, змiцнення

режиму законностi. а такояс формування в юридичнiй особi негативного ставлення до
корупцii яlt суспiлыlо rtебезпеLIного явIлща.

3. Програма розроблетrа у вiдповiдностi з:

NIiжнародно-правоI}иlчIи стандартами :

- Конвенцiя Органiзацii Об'еднаних FIацiй проти корупцii, прийнята Генеральною
Асамблесю ООН на 51 пленарному засiданнi 31 жовтня 2003 року (ратифiкована Законом
Украiни NЬ25 1 -V вiд l 8,10.2006р,);

- КримiнаJIьна конвенцiя про боротьбу з корупцiсю, прийнята в Страсбурзi 27 сiчня
1999 року (раl,ифiковаЁа з додатковим llротоколом Законом Украiни Ns252-V вiд
l 8. l 0.2006р. ):

- L{ивiльна конвенцiя гrро боротьбу з корупцiсю (ратифiковано Законом Nq 247б-IV вiд
l6.0З.2005р.).

Нормативно-правовими актами УкраТни:
- Конституцiя Украiни;
- Кримiнаtьний KolI,eKc УкраТниl
- Закон УкраТни <I1po запобiганrIя корупцii> }]Ь1700-VII вiд 14 )Itовтня 2014 року iз

змiнамиl
- Закон Украiни кПро I{ацiональне антикорупцiйне бюро Украiни>> N9 1698-VII вiд 14

)l(овтня 20l4 року iз змiItами]
- Закон Украiни кПро засади дерiкавноi антикорупцiйноi полiтики в

(Антикорупцiйна страгегiя) на 2О|4-2017 роки> NЪ 1699-VII вiд 14 хсовтня 2014
змlнами;

- ilttllими чинними нормативно-правовими актами, що стосуються запобiгання та

протидii корупцii.
4. Програма застосовусться у Bcix фiнаFIсово-господарських та адмiнiстративних

вiдносинах з tliдприемствами, установами та органiзаt{iями незалежно вiд форми власностi, а

також фiзичними особап,tи-triдгlрисмцяпtи.
5. Пололtенtrя 11рограми поширюються на учасникiв Товариства, посадовLIх та

слуrкбових осiб, irIших осiб. якi виконують роботу та перебуваIоть з Товариством у трудових
вiдносинах.

б. ГIрограма також розповсюджуеться i на осiб, якi виконують для Товариства роботи
або надають послуги на octloBi цивiльно-правових договорiв,

7. Цrо Програп,tу затверджено наказом директора Т'овариства пiсля if обговорення З

посадовими особами та працi внI,Iка.NIи Товариства.
8. Текст цiеi Програми наявний у постiйному вiдкритому лоступi для працiвникiв,

посадових осiб, органiв управлiння, представникiв Товариства, а також для iT ДiлОвих
партнерiв в електронному на веб-сайтi Товариства
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3. Вiдпсlвiдальне лiдерство, дiлова репутаrцiя та доброчеснiсть
1. !иректор, органи управлiння, посадовi особи ycix piBHiB Товариства беруть на себе

зобов'язання особистим прикладом етичноi поведiнки формувати у працiвникiв Товариства
нульову толерантнiсть до к<lрупцiТ, що с основою дiловоТ культури, повсякденноТ дiловоi
практики та дiловоi репутацii'Говариства.

2. /{иректор, органи управлiння Товариства беруть на себе зобов'язання
демонструвати лiдерство та вiлповiдалыtiсть , зокрема та не виклк)чно, стосоtsно:

1 ) лотримання виN.{ог антикорупцiйного законодавства;
2) забезпечення належного Rпровадження, ефективного фунrсцiонування,

перiодичного аналiзу, свосLIасного перегляду та удосконапення системи запобiгання та
протидiТ коругrцii в Товариствi з метою FIалежного реагуваtIня на корупцiйнi ризики в

дiяльностi'Говариотва;
З) поширення KyJIb,IyplI нульовоi толерантностi до корупцii у Bcix сферах дiяльностi

Товариства;
4) заохочення посадових осiб ycix piBHiB до демонстрачii лiдерства в запобiганнi та

про,гидiI корупцii у межах ix повноважень;
5) спрямування працiвникiв на пiдтримrсу антикорупцiйноI полiтики 'Говариства та

здiйснення особистого внеску в результативнiсть системи запобiгання та протидii корупцii:
6) забезпечення вiдповiдно ло Закону УкраТни "Про запобiгання корупlдii" умов для

повiдомлення iнформацii про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiею
правопорушень, iнших порушень Закону Украiни "Про запобiгання корупцii";

'7) 
дотримання прав та гарантiй захисту викривачiв, rIередбачених Законом УкраIни

"Про заttобiгання itорупцiТ"l
8) сlвоечасного ,га налеяtного реагування вiдповiдно до закоFIу на факти вчинення

(мохtливого вчинення) корупцiйних або пов'язаних з корупцiею rIравопорушснь членами
органiв угrравлiння Товариства, посадовими особами ycix piBHiB, працiвниками.

4. Норми професiйноi етики
l. Працiвники Товариства у своТй роботi мають суворо дотримуватись правил щодо

в}Iiиття зtlходiв про запобiгання корупцii та хабарництва.
2. Працiвникаьл суворо заборонясться одер)Iiувати вiд контрагентiв Товариства

неправомriрIIy винагороду, в тому числi в нематерiальнiй формi.
З. 'У 

разi, якLцо працiвник,ч стало вi,цоп,tо про пропозицitо неправомiрноi винагороди,
BiH зобов'язаний негайно повiдомити гtро даний факт }'повноважену особу з питань
запобiгання та виявлення корупrliТ.

4. Працiвник ToBaplicTBa може прийняти як даруrrок cyBeHipHy продукцiю, що мас
вiдносно невелик)/ BatrlTicTb (ка,тендарi, руlки, пакети з ,цоготипоI\,{ компанii контрагента,
тоrlцо).

5. Працiвники Товариства також мо}куть приймати корпоративнi подарунки невеликоi
BapTocTi вiд коIrтрагентiв на дср}кавtтi свята.

б. Працiвникам cyBopcl заборонясться вести переговори з контрагентами з приводу
необхiдностi надання HeтrpaBoмipHoi влtгоди, або спонукати iх до корупl{iйних дiянь, з N{етою

досягнення в пода;IьIпоNIу позитивноI,о результату вiд фiнансово-господарськоi дiяльноотi з
,гаким контрагентом.

7. IIрацiвники ToBapllclTBa зобов'язанi уникати суперечностей Mixt приватними
iнт,ересами та службоrзимrt чи представницькими повноваженнями, що впливас на
об'ек,rивнiсть або неу[еред)itенiоть прийняття рiшень, або на вчинення чи не вчинення дiЙ
пiд час вIlконання вкalзаllих повllова)I(ень.

8. I1рацiвникапr суворо забороняеться розголошувати i використовувати
конфiдеrrцiйну iнформацiю, шIо стала Iм вiдома у зв'язtсу з виконанням своТх посадових
(логtlвiрних) обов'язкiв, к pil,t вLтпа:lкiв, встанов",IеrIих законом.



9. Працiвники Товариства компе,lеЕIтно, вчасно, результативIrо i вiдповiдально
виконуIоть посадовi (договiрнi) обов'язки, рiшення та доручення органiв i посадових осiб,
яким вони ,пiдпорядкованi, пiдзвiтнi або пiдконтрольнi, та не лопускаIоть злов)Itивань та
неефективного виItористання коштiв i майна Товариства.

10. Учасники, директор. органII управлiння, посадовi особи ycix piBHiB,
Уповновалtений. праrliвtrикLl. представники 'Говариства утримуються вiд явно злочинних дiй,
рiшень ,га доручеFII) та вживаiо,гь заходiв lIIоло скасування таких рiшень i доручень.

1 1. Посадовi оооблr ycix piBHiB, Уповнова;кений, працiвltики, IIредставники 'I'овариства

зобов'язанi утримуваIися вiд виконання рiшень чи доручень керiвництва, якi с явно
злоIlинними.

|2, ГIрацiвники Товариства повиннi повнiстю дстримуватись положень цiсi
антикорупцiйноi програми.

I[. Права, обовlязки, заборони
1. Права та обовlязки учасникiв, директора, членiв органiв

управлiIлня, посадових осiб ycix piBHiB, працiвникiв (KpiM
Уповноваженого) та представникiв Товариства

1. Праrцiвники, дIIректор, члени органiв управлiння, посадовi особи ycix piBHiB та
представники Товариства мають право:

- Бу,rи ознайомлениNIи з антикорупцiйною програмою та змiнами до Hei,
- Над{авати пропозицii щодо удосконагtення цiеТ Програми Надавати пропозицiТ rцодо

УДОСКОНаЛ;ЖНiЖТlI-Т; 
-""оiденцiйностi наданот iнформачii та вiдповiдний захист з

-;,боку Т'оваристRа за умови вiдмови приймати або пропонувати хабар, а також у разi
псlвiдомлення про небезпеку або порушення з боку iнших працiвникiв.

2. ПрацiвlIIIки, дIrректор, члени opгaHiB управлiння, посадовi особи ycix piBHiB та
представники Товариства зобов'язанi;

- Не вчиняти та не брати участi у вчиненнi корупшiйних правопорушень, пов'язаних з

дi я.l lbtl iстю Товариства:
- Виконувати своi посадовi (договiрнi) обов'язки з урахуванням законних iHTepeciB

Товариства;
- УтриллуватиQя вiд поведiнки, яка може бути розчiненою як готовнiсть вчинити

корупцiйне правопорушення, IIов'язане з дiяльнiстю Товариства;
- Невiдкладно iнформува,ти Уповноватсеного, директора або учасникiв Товариства про

виlIадки пiдбурення до Rчинення корупцiйного правопорушення, пов'язаного з дiяльнiстю
Товарисr,ва:

- Невiдкладно iнформувати Уповноваженого, директора або учаснлtкiв Товариства про
випадки вчинення коругrцiйних або пов'яза[Iих з корупtliсtсl правопорушень iншими
працiвrrикап,tи Товариства або iншlими особами;

- Flевiдкладно iнtilормувати Уповноваrкеного, директора або у.Iасникiв Товариства про
виIiикнення реального, гlотенцiйного tсонфлiкту iHTepeciB,

- Iнформувати УповI{оваженого про здiйtснення та приймаtлня дiловоi гостинностi,
дарування та отримання подарункiв у порялку, визначеному Товариствоп,t;

- Брати до уваги та врахоtsувати рекомендаr{ii Уповновахсеного.
3. Права учасникiв Товариства:
- Отримувати вiд УповноватtеноI,о регулярнi звiти про стан проведеноi роботи та

дсlсягнутi результати в сферi гrротlллii корупцii;
- Вхсивати заходи щодо притягнення посадових осiб Товариства до вiдповiдальностi за

корупцiйнi правопс,рушенfiя.
4. Обов'язкII уч*сникiв Товариства:
- /{отримуватися IJимог Закону Украiни "Про запобiгання корупцii", цiеТ Програми та

прийнятих на iT виконання вuутрiшнiх документiв, а також забезпечувати реалiзацiю цiсi
Програми;



- Забезпечувати регулярну оцiнку корупцiйпих ризикiв у дiяльностi Товариства;
- Здiйснювати антикорупцiйнi заходи.
- Iнформувати Уп<lвноваженого про здiйснення та приймання дiловоi гостинностi,

дарування та отримання подарункiв у порядку, визначеному Товариством;
- Брати до уваги та враховувати рекомендацii Уповноваlкеного.

2. Забороненi корупцiйнi практики
1. ffиректору, членам органiв управлiння, посадовим особам ycix piBHiB,

Уповноваrкеному, працiвникам та представникам Товариства забороняеться:
l) rrрийматll пропозицilо, обiцянку або одержувати неправомiрну вигоду, а так само

просити надати таку вигоду для себе чи iншоi фiзи.тноТ або юридичноТ особи за вчинення чи
невчинення будь-яких дiЙ з ]]IIкориOтанням становища, яке вони заЙмають у ТOвариствi, або

у зв'язку з iх дiяльнiстю на KoplicTb Товарист,ва, в iHTepecax того, хто пропонус, обiцяс чи
надас таку- вигоду, або в itl,Tepecax тре,rьоi особи;

2) зловживати своТпди IIовноваженнями, тобто умисIjо, з метою одержання
неправомiрноi вигоди для себе чи irrшоi фiзичноi або юридичноТ особи використовувати своi
повновая(ення всупереч iHTepecaM Товариства;

З) пропонувати, обiц.sти або надавати (безпосередньо або через третю особу)
офiцiйним особам таlабо Iх близьким особам, iншим фiзичним особам неправомiрну вигоду
за вLIинення чи невчиненIlя ними будь-яких дiйlбездiяльностi з використанням наданоi iм
влади) службового становиulа, IIовноважень для одержання або збереrкення будь-яких
переваг для Товариства ;

4) вчиlrяти дii та приймати рiшенtля в умовах реального конфлiкту iHTepeciB;
5) використовува,ти буль-яке майно Товариства чи Ti коIltти в особистих iHTepecax;
6) органiзовуватIл, бl,ти посередником або особисто здiйснювати будь-якi готiвковi

або безготiвковi платежi чи розрахунки з дiловими партЕIерами 'Говариства, iншими
фiзичними абсl юридичiлими особами, якщо TaKi платеitсi чи розрахунки не передбаченi
закоFIодавством або укладенr4ми Товариством правочи нами ;

7) впллrвати прямо або опосередковано на рiшення праtдiвникiв Товариства з метою
отримання неправошtiрноi виголи для себе чи iнших осiб;

8) вчиняти будь-якi дii, якi прямо або опосередковано пiдбурюють iнпrртх працiвникiв,
посадових осiб ycix piBrriB до порушення вимог Закону УкраТни "Про запобiгання корупцii"
чи цiсТ Г[рограмлl:

9) дарувати та отримувати подарунки з порушенням вимог законодавства та цiсТ
Програми щодо надання та приймання дiловоi гостинностi та подарункiв;

10) пiсля звiльнення або iншого припинення спiвробiтництва з Товариством
розголошувати абсl використовувати в iнпrий спосiб у своiх iHTepecax iнформачiю, в тому
числi rtонфiденцiлiну, яка стала iм вiдома у зв'язку з виконанням своiх повнова}кень,

договiрних зобов'язань. KpiM випадкiв, вс,гановлених законом.
Товариство забороняс IJиплату офiцiйним особам заохочуючих платежiв, зокрема з

метою прискорення будь-яких формальних процедур, пов'язаних iз отриманням дозвiльних
документiв, або прийня,ття вiдповiдних рilпень на користь Товариства, чи отримання iнших
переваг для Товариства.

Не е заохочуючим платежем платiя( за прискоренлtй розгляд, сплачений на рахунок
оргаFIу державrtоТ влад,и або органу мiсIlевого самоврядування, пiдприсмства, установи,
органiзацii, офiцiйноТ особи, державного/мiсцевого бюдтсету, розмiр та спла,гу якого
передбачено законодавством (наприrсл4ц, п:tатiж за прискорену реестрацirо патентiв).

Заборони дiють без буль-яких територiальних обмеlIсень, I{a територiТ будь-яrtоТ

держави, незва}каючи на нацiональнi традицii, мiсцеву практику або умови конкуренцii, що
дiють у чiй лерх<авi.

III. Правовий статус Уповноваженого та пiдпорядкованих йому
працiвнlлкiв



, 1. Загальtri шоложення
1. Правовий cTaTl,g УrrовноваженоТ особи за виконанIIя та використання Програми

Товариства (виrце та далi - Уповновахtений) визначаеться Законом Украiни "I1po запобiгання
корупцii" та цiсю I1рограмою

2. Призначення Уповноваженого здiйснюсться наксLзом директора Товариства з числа
працiвникiв, якi зареко]\{ендуваJiи себе як сумлiннi та чеснi за погодхtенням iз учаониками
Товариства.

3. Уповноватсений пiдпорядкований, пiдзвiтнlлй та пiдконтрольний директору
Товариства.

2. Права та обовlязки Уповноваженого
1. }/повноваrкений ма€ право:
- отриrчIувати iIlформацiю i матерiали, необхiднi для виконання покладеIIих на нього

завдань;
- отримувати вiд працiвникiв ycHi чи письмовi пояснення з питань, якi виникають пiч

час проведення слух(бових розслiдувань (перевiрок);
- викликати та опитувати осiб, дiТ або бездiяльнiсть яких стосуються повiдомлених

викривачем фактiв, у тому .tиолi посадових осiб ycix piBHiB Товариства;
- iнiцiювати перед керiвництвом Товариства, надсилання запитiв до органiв державноТ

влади та органiв мiсцевого самоврядування, пiдприсмств, установ, органiзацiй незалехtно вiд
форми власностi з MeToIo отримання вiдповiдноТ iнфорплацii та матерiалiв, необхiдних для
виконання покладених на Уповноваiкену особу;

- виконувати iншi визначенi Законом Украiни "Про запобiгання корупцii"
повIlоваження, спрямованi на всебiчниti розгляд повiдомлень про вчинення корупцiйних або
пов'язаних з корупцiею правопорушень та iнших порушень вимог Закону УкраТни "Про
загlобiгання корупцiТ", у тому числi повiдомлень викривачiв, захист TxHix прав i свобод.

Уповноважений пiд час проведення службових розслiдувань (перевiрок) мае право з

урахуванням обмежень, встановлених зако}Iодавством, на безперешкодний доступ до
примiщень i територii, документiв та матерiалiв, що стосуються предмета службового
розслiдування (перевiрки).

Втручання у лiяльнiс,rь Уповноваженого пiд час здiйснення нею cBoix повноважень, а
також покладення на УповIIоваженого обов'язiсiв, що не належать або виходять за межi
повноважень чи обмехсують виконання покладених на неi завдань, забороняеться,

2. Уповноважений зобов'язаний:
- tsиконуваги своi обов'язки неуllереджено;
- готувати, забезпечувати та здiйснювати контроль за здiйсненням заходiв щодо

запобiганIля коругrцii;
- органiзовувати гIроведеI{ня перiо,циLIного оцiнювання корупцiйних ризикiв у

дiяльностi Товариства;
- надавати методичну та консультаlдiйну допомогу з питань до,гримання вимог

антикорупцiйного законодавства;
- брати участь в iнформацiйному та науково-дослiдному забезпеченнi по здiйсненню

заходiв щодо запобiгання та виявлення корупцiТ; проводити органiзацiйнi та роз'яснюва,тьнi
роботи iз запобiгання, виявлелlня i протилii корупцii;

- здiйснюватI-l контроль за дотриманням вимог законодаtsства щодо врегулювання
конфлiкту iHTepeciB. за дот,риманням цiеi Програми, антикорупцiйного законодавства;

- регулярно, не менше HirK один раз IIа 2 роки, пiдвиrцувати свою квалiфiкацiю,
iнiцiювати перед директором Товариства питання щодо проходження свого професiйного
навчання (пiдвищення квалiфiкацiТ);

- виконугJати iншi посадовi обов'язки, гtередбаченi Законом Украiни "Про запобiгання
корупuii", цiеtо Проr,рамою, вttутрiшIriми документами Товариства, прийнятими на
виконання Закогrу Украiни "l1po запобiгання корупцiТ" та цiсi 11рограми, зокрема Ti, що



спрямованi на розгltяд повiдомлень викрива.riв т,а забезпечення дотримання TxHix прав i
гарантiй захисту;

- ztвiчi на pik - до закiнчення перIIтого пiврiччя та до кiнця року подавати звiтнiсть

учасникам Товариства у довiльнiЙ формi.

3. Гарантii незалежностi
1. Здiйснення Уповноваженим своiх функцiй у Товариствi с незалежним. Втручання у

дiяльнiсть Уповноваrкеного з боку учасникiв, директора Товариства, органiв управлiння та
членiв органiв управлiння, посадових осiб ycix piBHiB, працiвникiв, представникiв, дiлових
партнерiв Товариства, а також iнших осiб не допускасться.

trV. Уrlравлiння корупцiйними ризиками
1. l]ля ефек,гивtлого запобiганнrl корупцii у своiй дiялы,tостi Товариство застосовуе

ризик-орiен,гований пi,цхiд та створюе cplcTeмy управлiння ризиками, яка передбачае
здiйснення регулярного оцiнюва,ння корупцiйних ризикiв, Rпливу яких Moiкe зазнавати
дiяльнiсть Товариства, вя(и тя заходiв, необхiдних та достатнiх для ix усунення або
мiнiмiзацii. iх подаJIьшого монiторингу та контролю, а також оновлення iснуючих
антикорупцiйних захсlдiв вiдповiдно до змiн внутрiшнього та зовнiшнього середовиIIIа
дiяльностi Товариства.

ЛЬ з/п перелiк антикорyпцiйних заходiв Опис антикорупцiйних заходiв
1

Розробrса i запровадження спецiальних
антикоl]упцiйнrrх процедур

ведення iнформування Уповноваженого
працiвниками Товариства trро факти
пiлбуренн1 iх ло вчинення корупцiйного
правопорушення (<Скринька для
iнформування про факти корупцii>)
ведення iнформування Уповноваженого
про вчиненi iнrцими працiвниками
Товариства чи iншими особами
корупцiйних або пов'язаних з корупцiею
правопорушень (кСкринька для
iнформування про факти корупцii>)
ведення iнформування Уповноваженого
працiвниrсами про виFIикнення реального,
потенцiйного конфлiк,гу iHTepeciB, а
тАкож порядок врегулюваI{ня виявлеFIоI,о
конф.lIiкту iHтepcciB
ведення проtIедури захист)/ працiвникiв,
.qKi повiдоми.llи iнформа.чiю про
корупцiйне або пов'язане з rсорупцiсю
правопорушення

2.

Навчання та iнформування працiвникiв

lцорiчне oзнайомлення праlдiвникiв з

нормативними документами, якi
регламентують питання запrэбiгання та,

пtэотидiТ коtlупцii
органiзацiя проведення iндивiдуального
консультуваI{ня Уповноваrкеним
працiвникiв Това.риства з питань
застосування антикорупцiйних
с,Iандартlв та процедур

t
J. Забезпечення вiдповiдностi системи

внутрiшнього контропю Товариства
антикорупцiйнi й полiтицi товариства

здiйснення нагJтяду, конfролю та
монiторингу за дотриманням
антикорупцiл"rноi програми



4, Заходи реагування щодо виявлених

фаКтiв корlrпцiйн1,1х або пов,язанрж з

корупцiею гrравопорушень

застосування заходiв дисциплiнарноТ
вiдповiдальностi до працiвникiв
Товариства. якi поруlIIують полоя(ення
антикорупцiйноi програми

5. Оцiнка результатiв проведеноi
антикорупцiйноТ роботи та пiдготовка

звiтних Marepiа.:tiB

проведення оцiнки результ,атiв роботи по
запобiганню корупцii
пiдготовка Упсlвноваrкеним звiтних
матерiалiв про проведену роботу та
досягнутi результати в сферi протидii
корупцii для звiтування перед

учасникаN{и Товариства на вимогу
yчасниtсiв,

2. Керiвництво Товариства та Уповноватсений проводить постiйнлrй аналiз таких
корупцiйних ризикiв:

- проtlозицii rцолtl отрr{мання (надання) документацii, rrlo пtiс,грtть недостовiрнi данi;
* послуги, що надаються не за рIIнковою цiноrо;
- отриман ня необгрунтоtsаних знижок:
- tsеl1ення фiнансово-господарськоi дiяльностi з органiзаuiями, якi вiдомi як викритi в

корупцiйних дiяннях
З. За результатаI\,Iи оцiнки корупцiйних ризикiв керiвництво Товариства або

Уповновалсений втсиваю,]]ь заходiв для iх усунення.

V. Просвiтницькi захоли
1. Перiодичне Ilавчання з плIтаIIь запобiгання i виявлення корупцiТ

1, Товариство забезпечуе перiодичне гtiдвищення квалiфiкацii (rrавчання) дирекr,ора.
членiв сlрганiв управлiнtля, посадових осiб, працiвникiв, Уповноваrкеного то, у разi
необхiдностi, - представникiв Товариства у сферi запобiгання i протидii корупцii за такими
типами навtlанtlя:

- ое,Jлосерелньо в орга}llзаtllI;
- за мс}ками органiзаllii;
- самостiйна пiдц,отовка.
2. l]езпосередньо в орt,аrtiзацii навчатrня проводиться своТми або найманI{N{и кадрами,
З. За межами 'Говариства навчання проводиться, за необхiдностi, уповноваженими на

це органiзацiялли за рахуI{ок'Iовариства.
4. CaMocTil"tHe навчанIIJI гIpaцiBHltKiB здiйснюсться за iндивiдуаrrьFlим планом, що

повiдомля€тl,ся чповнова)ltенIIlчl працiвн иком.
5. Товариство через запровад}кеIIня рiзних видiв матерiа"rьного i нематерiального

стимулIоваItня розвIптку I1ерсоналу вплрIвае на самостiйне профс,сiйне навчання працiвникiв.
6. 7]иректор Т'овариства та Уповновахсений проходять пiдвIлщення rtвалiфiкаuii

(навчання) з питаFIь :запсlбiгання та виявлення корупцiТ не рiдше одного разу на 2 роки.

2. Надання працiвникам розlяснень та консу"цьтацiй УповноважениIlt
1. У разi наявнсlстi llита.I-{ь щодо роз'яснення окремих поло}кень чiсi Програми

учасIlики, директор, члеFIи органiв управлiння, посадовi особи, працiвники та представники
Товариства можуть звернутися до УповноваженоI,о за отримаLIням усного або письмового

роз'яснелlлiя або коttсулЬтацii.
2. Буль-який гrра;дiвнлtк Товариства, мох(е звернутис.я до УпоRноL]ах(еного у його

робочий LIac за попередньою доп{оIJленiстtо, якщо його шрtтання можуть бути опрацьованi
негайно та IIе IIотребують детальцого вивчення,

З, Якrцо питаI]ня потребус детального вивчення, то працiвлIик звертасться до
УповноваrкеI{гJго з п]4танням" вt{кладениN{ в службовiй записцi, В такому вI{падку



Уповноважений надас роз'яснення або коl{с},ль,гацiю у розумний строк, аJIе не бiльше 10 днiв
вiд дня отримання звернення. Якщо у вказаний строк надати роз'яснення або консультацiю
неможлиRо, Уповноваrкений може'продовжити строк розгляду звернення, про що
обов'язково повiдомлясться особа, яка звернулася за розlясненням або консультацiсю.
Загальний с,грок ро:Jгляду зRернення не ]\1оже перевип{увати З0 днiв вiд дня його отримання
Уповноваrкеним. вiдповi/lь на яку надасться не пiзнiше Hilc за три робочих днi з моменту
отримання lT Уповлtовa>кеlлим.

4. Уповнсlва}кениI"{ узагальнюе найпошlиренiшi питання, :] яких до нього звертаються.
вiдпtlвiлi на них та розмiщуе узагалыrенi роз'яснення (консультацii, тоrцо) iнформачiйного
характеру на загальнодоступних для працiвникiв 'Говариства ресурсах таlабо поширюс ix
iншим чином (наприклад, :]асобами електронноТ попtти).

-ý. Уповновахсенlлйt може обирати й iншi форми наданI{я розlяснень та консультацiri з

IIитань RиконаtIня цiеТ Прrlграми та аirтикорупцiйного законоJ{авст,ва (пам'яr,ки, керiвництва,
вiдеозвернен ня,гоt t1o).

VI. Заходи запобiгаIlня та перевiрки
1. Запобiгання та врегулк)вання конфлiкту iHTepeciB

l. Товариство здiйснtое запобiгання та врегулювання ситуацiй конфлiкту iHTepeciB на
ocHoBi таких принtlипiв:

l) обов'язковiс,гь iнформування працiвниками про ситуачii, що мають ознаки
конфлiкту iHTepeciB;

21 недопущеLII,Iя виникнення rtоlrфлiкту iHTepeciB:
З) iндивiлуальний пiдхiд при розглядi та оцiнrованнi кожного окремого випадку, що

мас ознакll коIrtРлiк,гч iHr epeciB.
2. Працiвниrси 1'овариства зобов'язанi не пiзнirrlе наступ}{ого робо.tого дня з дня, кOли

дi:зна-чися чи повиIJнi були дiзнатися про наявнiсть у них реального чи по,генцiйного
конфлiкту iH,t,epeciB, письмово повiдомити про це безпосереднього керiвника або
Уповновах<еного на умовах повноi конфiденцiйностi наданоi iнформацii. Обсяr, такоi
iнформацii лиае бути доста,гнiм для початку здiйснення комплеttсу вiдповiдних заходiв,

З Бе:зtlосереднiйr керiвник особlл iIротягом двох робочих днiв пiс.пя отримання
повiдом"rrення про наявнiсть у пiдлеглоi йому особи реального чи потенцiл"tного конфлiкту
iHTepeciB приймас з урахуванням рекоменлацiй Уповноваженого рiшення про спосiб
врегулювання конфлiкту iIrTepeciB, про що повiдомляс працiвrIика.

4. Безпсlсереднiй керiвник, якому стало вiдомо про конфлiкт iHTepeciB у пiдлеглого
йому працiвника (у тому.lислi у разi самостiрfного виявлення конфлiктч iHTepeciB, наявного у
пiдлеглоТ йоплу особи, без здiйснення Helo вiдповiдного повiдомлення). зобов'язаний
iнtРормува,ги Уповновiul(сноIо та в)I(и,I,и передбачених цiсrо Програмою захолiв для
:iапобiгаrtня та врегулювання коllфлiкту iHTepeciB,

5. Особи, зазна.леtti в п.2 розлiлу I АнтикорупцiйноТ програми, вживають вичерпних
заходiв шодо недопущення конфлirсту iн,гересiв, а також не долускають вчLlнення дiй чи
бездiялыtост,i, щс) можуть спрI4чинити виникнення конф;riкту iHTepeciB або створити
враження його наявностi.

6. Сrrособи вреI,уJIюваяня конфлiкту iHTepeciB мають забезпечувати сво€часнiсть

реагуванI{я на пор)Iшення ентt,Iкорупцiйного законодавства i запобiгати прийняттю рiшень чи
вчLIнення дiй в уrиовах iсtлування конфлiкту iHTepeciB.

]. Врегулювання rсонфлiкту iHтepeciB здiйснюеться за допомогою одного з

нижчонаведених зах.одiв (окремо або в поеднаннi):
1) усуlлення працiвника вiд виконання завдання, вчинення дiй, прийняття рiшення чи

участi в рi<_lго прийняттi в умовах реального чи потенцiйного конфлiкту iHTepeciB;
2) застосування зовнiшнього контроJ]ю за виконанням особою вiдповiдноI,о завдання,

вчинення]\{ нею lIевних дili .rli прrtйrrяття pirrreHb;

З) обмеirсення /{оступу праlдiвниrса до lleBнoi iнформачii;
4) персглялу обсягу посадових (функцiональних) обов'язкiв працiвника;



5) переведення праlдiвника на iHrrry посаду;
6) звiльнення працiвrlика.
8. Порядок застосування заходiв врегулювання конфлiкту iHTepeciB та його

особливостi для рiзних категорiй осiб встановлюються Уповноваженим.

2. Взасмодiя з дiловими партнерами
1. 1'овариство iнформтуе дiлових партнерiв до встановJIення дiлових вiдllосин з ними

про принципр1 та вимоги Т'овариства у сферi запобiгання та протидii корупцii, якi передбаченi
цiею Програмою, iншими полiтиками, розробленими на iT виконання, в тому числi про
процедуру перевiрки дiлових партнерiв.

2. Т'овариство здiйснюс перевiрку потенцiйних дiлових партнерiв (до дати укладення
I]равOчиrriв) i наявних дiлових партнерiв (пiсля встановлення правовiдносин з ними),

З. [IepeBipKy потенцiйних або наявних дiлових партнерiв Товариства здiйснюс
Уповноваженлtй. f{о здir"rснення перевiрки можуть також за_пучатися iншi cTpyKTypHi
пiдроздiли T'oBapltcTBa.

4, Критерii, пiдставrr, процедура та перiодичнiсть здiйснення перевiрки дiлових
партнерiв Товариства визначаються у BHyTpilлtlix документах Товариства, якi розробляс
Уповноважений та затверджуе директор Товариства.

5. Перевiрка дiлових пар,гttерiв Товариства здiйснюсться з метою:
l) перевiрки дiловоТ репутацii дiлового партнера на предмет толерантностi до

корl,пцii, а caN{e: чрI N,{ae дi;rовий партнер репутацiю суб'екта, дiяльнiсть якого пов'язана з

корупцiсю (HaBiTb за вiдсутностi вiдповiдних судових рiшень), та чи не буле дiловий партнер
виступа.ти посереднико]v{ для передачi TpeTiM особам (або для отримання вiд TpeTix осiб)
неправсlпл ipHoT ви годи ;

2) перевiрки HarIBHocTi у дiловоI,о партнера антикорупцiйноТ програми (або iншлtх
по"цiтик антикOр)/пцiйного спрямування), стану i.i (iх) фактичноI,о виконання, готовностi (або

вiдмовr.r) дотримуваIися принllипiв та вимог Товариства, а також антикорупцiйного
законодавстtsа:

З) виявлення моIiливих корупцiйних ризикiв у зв'язку з укJIаденням (виконанням)
праtsочину;

4) мiнiплiзацii ймовiрностi вчинення або перевiрки можливих фактiв вчинення
корупцiI)iного або пов'язаного з rtорупцiсю правопоруIпення, iншого порушення
антикорупцiйtного законодавства пiд час встановлен}Iя таlабо реалiзацii правовiднослIн з

дiловим пар,гIIером.
6. У разi наявностi обrрунтованих cyMHiBiB у дirrовiй репутацii дiлового партнера, що

може призвести до корупцiйних ризикiв для Товариства, Товариство залишае за собою право
вiдмовlати дti.ltoBoMy партнер), у встановJlеннi/пролов>Iсеннi дiлових вiдttосин з урахуванням
вимог законолавства, зокрема Закогlу Украiни "Про публiчнi закупiвлi".

7, Матерiали перевiрки дiлових партнерiв зберiгаються не менше HirK 5 poKiB.

3. ПолiтIIка та процедури дi;rовоi гостиIIностi. Подарунки
1. Щиректор, члени органiв управлirrня, посадовi особи ycix piBHiB, працiвники,

представники Товариства зобов'язанi утрип,Iуватися вiд прогlозицii дiловоТ гостинностi,
подарункiв офirliйним особам, iх близьким особам, факти.lним або потенцiйним дiловим
партнерам, Тх працiвIIикам або представникам, якщо така дiлова гостиннiсть, подарунки
можуть бути 1эозцiнегri як спонукання або готовtliсть до в.IиIIення корупцiйного
правопорушення, гtов'язанOго з дiяльнiстю Товариства.

2. fiарування та отрI.Iмання lIодарунlсiв, а такоr{ надання i прийманI,1я дiловоi
гостинностi у MerKax устаноR.IIоння чи пiдтришtання дiлових вiдносин або для досягнення
iHttloi меr,и дiяльностi ToBaptlcTBa допускаеться, якщо воно вiдповiдае сукупностi таких
кри,герiТв:

l) не мае tia Mo,ri вплив на об'сктивнiсть будь-якого рiшення щодо укладоння
правочинiв, надання ч1I отримання послуг; iнформацiТ, будь-яких iнших переваг для
Товариства:



2) rre с прихованою неправомiрlIоtо вигодою (наприклад, для того, цоб одерлtати або
проловжува,ти одержуваl,и комерцiйнi замовлення або неналежну перевагу);

3) вiдповiдас загаJIьновизнаним уявленням про гостинtliсть (наприклад, подарунком е

cyBeHipHa продукцiя);
4) не заборонено законодавством держави, в якiй вони надаються та/або приймаються;
5) BapTicTb не перевищуе меж, установлених законодавством та Товариством;
6) не заборонено вiдповiдно до внутрiшнiх документiв органiзацii одержувача i не

перевl{щуе встановлену такими документами BapTicTb;
7) розголошення про подарунок, дiлову гостиннiсть не створить ризику для дiловоi

репутацiТ Товариства або того, хто одержав подарунок, дiлову гостиннiсть;
8) подарунки, дiлсlва гостиннiсть е обгрунтованими, ненадмiрними i доречними в

KoHTeKcTi встаноl]Jтення/пiдтримання дi лових вiдносин.
З. Не допускасться дарування та отримаIIня подарункiв у виглядi грошоtsих коштiв

(готiвкових або безготiвкових), еквiваленту грошових коштiв (подарунковi картки або
подарунковi ваучери),

4. У разi наявностi cyпrHiBiB щодо прийнятноотi подарунка, дiловоТ гостинностi
працiвники повиннi звернутися до Уповновахсеного R порядку, визначеному цiею
Програмоrо, для отриманпя консультацii,rаJ або роз'яснення.

5, Про факти надання (здiйснення) або отримання подарунка/дiловоi гостинностi в

рамках загальновизItаних уявJIень про гостиIlнiсть директор, члени органiв управлiння,
пооадовi особи ycix piBHiB, працiвнлIки, представники Товариства протягом одного робочого
дня tlовiдомляють Уповноваженого в порядку, встановленому Товариством.

4. Благодiйна та спонсорська дiяльнiсть
1. Товариство може здiйспюватлt благодiйну та спонсорську дiяльнiсть у разi

вiдсутностi заборон, встаI]овлених законодавством та внутрiшнiми документами Товариства,
2, Товариство здiйснюе благодiйну та спонсорську дiяльнiсть вiдповiдно до

законодавства та за умови вiдсутностi обrрунтованого висновку Уповновая<еного про
наявнiсть корупцiйних ризикiв.

З. Уповноваrкений здiйснюс попередню перевiрку запланованоi благодiйноi,
спонсорськоi дiяльностi та погоджус просIсти правочинiв щодо здiйснення б.llагодiрiноi,
спонсорськоТ дiяlльностi ,цля того, щоб впевнитися, що благодiйна, спонсорська допомога не
використовуетLся як неправомiрна вигода або з iншою незаконною метою.

4. Товариство веде реестри здiйснених Товариством BHecKiB на благодiйну та
спонсорську дiяльнiс,гь, TaKi реестри, а також фiнансова звiтнiсть щодо операцiй зi
здiйснення бrrагодiйноТ" спонсорськоi дiялыtостi, ii отримувачiв пiдлягаIоть зберiганню не
менше HiTc 5 poKiB

5. Пiдтримка полiтичних партiй
1. Товаllиство не злiйсtrюс пiдтримку полiтичних партiй, якщо це прямо заборонено

законо}л або полiтикою'I'овариства.
2.У разi вiдсутностi заборон, встановJIених законодавством та полiтикою Товариства,

Товариство моrItе здiйснювати внески на пiдтримку полir:ичних партiй в порядку,
встановлеItому Законом Украiни "Про полiти.Iнi партiТ в YKpaiHi".

:\. Загальний розп,riр (сума) внеску (BHecKiB) на пiдтримку гtолiтичноI партii вiд
Товарисr,ва протягом року не N{o}Ke перевиtцувати розмiру, встановJIеного Законом УкраТни
"Прсl по,пiтичнi партii в YKpaTHi".

4. Внески на пiдтрипrку полiтичних партiй здiйснюються за умови вiдсутностi
обгрунтованого висновку Уповгtова}кеного про наявнiсть коруIIцiйних ризикiв.

5. Товарисl,во веде ресстр здiйснених BHecKiB на пiдтрлrмку ltолiтичних партiй. Такий
реестр, а ,гако)lt фiнансова звiтнiс:,rь Iцодо операцiй зi здiйснення BHecKiB на пiдтримку
полiтичних партiлi, Тх отримувачiв, пiдлягають зберiганню не менше HiiK 5 poKiB.



б. Перевiрка пiд .1na yкладення правочинiв про злиття або поглинання
1. ГIри плануваFIнi та вчиненнi правочиttiв про злиття або поглинанн.я Товариство

здiйснrое перевiрку юрIлдиLIIIоТ особи - потенцiйного об'екта злиття або поглинання - з метою
виявлонIlя кOрупLIiйних ризикiв, перевiрки ]\,Iети та порядку виконання таког0 правOчину на
вiдповiднiс,гь антикорупrцiйному законодавству та цiй Програмi.

2. Перевiрка здiйонтоетI)ся до вчинення правочину та пiсля його вчинеllня.
З. Обсяги ilеревiрки визначаIоться Товариством залежно вiд характеру та рiвня

цбрупцiйних ризикiв, якi ]иожуть виIIикнути у зв'язку iз вчиненI{ям правочину щодо
конкретного об'ек,rа злиття або поглинаннrI.

4, До проведення перевiрки залуr-Iаеться Уповтlовахtений ,га Mo)ItyTb залучатися iншi
особи.

5. /{иректор (вiдпоrзiлний орган 1,правлiння) Товариства враховус результати
перевiрки при прийrtяrтi остаточного рiшення про вчинення правочину.

6. Якrцо пiд час здiйснення антикорупцiйноТ перевiркlt виявляються факти корупцii,
Товариство B)IФBac заходiв до Iх припинення, iнформування в установленому порядку
спецiально уповноважегlих суб'сктiв у сферi протидii корупцii та недопущення подiбних
практик у плайбутньому.

7. Перевiрка кандидатiв на посади
1, Товариство з ]vетою реалiзаIrii цiеi Програми в рамках процедур лобору лерсоналу

здiл"tснюе гrеревiрки кандtлдатiв на посади, що вразливi до корупцiйних ризикiв.
2. I1epeBipкa кандидатiв на посади проводиться з N{етою:

1) встановити, чи не викликае укладення трудового договору з кандрIдатом корупцiйнi

ризики для T'oBapI.IcTBa:

2) встановит,и, чи не призведе укладення трудового договору з кан/Iидатом до
поруlllен ня анти liop),l I rti йного ]аконодавс,гва:

З) переконатIlся у тому. що кандидат зобов'язусr,ься дотриNlуватися вимог цiсi
Програми.

3. Рiшення про укладеIlнrI трудового договору приймаеться з урахуванням вимог
антикорупцiйного законодавства.

4. Перевiрки канд,ида,гiв на посади, що вразJIивi до rсоруrrчiйних ризикiв, здiйснюе
Уповноважений, За резу_тiьтатами перевiрки Угrовноваяtений готуе для директора Товариства
обгругlтованdй висirовок про наявнiсть чи вiдсутнiсть корупцiйних ризикiв.

5. Порядок здiйсненrlя перевiрклr кандидатiв на посади ,та перелiк посад, що вразливi

до корупцiйпих ризиlсiв, визначас Товариство.
6. Матерiа_ши гtеревiрки кандидатiв на посади, п{о врztзJlивi до корупчiйних ризикiв,

зберiгаюr,ься в особових оправах протягом всього строку iх зберiгання.

VII. Повiдом"lrенняо ix перевiрка та вiдпOвiдальнiсть
1. Повiдомле}Iня про можливi факти корупцiйних абсl повlязаних з

корупцiсю правопорушень, iнших tIорушень Закону Украiни "Про
запобi[,ання корупцii"

i. Товариство cTtJopKJe сприятJIивi ул,tови для викривачiв та формуе повагу до
викрива.riв як частину дiловоi куjILтури Товарист,ва.

2, 'Говарисl,во забезпе.tус [JIiкривачам умови для здiйснення повiдомлення про
мсlя<ливi факти корупцiйнлrх або пов'язаtIих з корупцiето правопорушень, iнших
поруIпень Заrсону Украrни "Про запобiгання tсоtrlупцiТ" (да"тi - Повiдомлеriня) шляхом:

l) обов'язковоt,о створення та забезпечення функшiонування каналiв, через якi особа
може здiйопити Повiдомлення, гараIIтовано зберiг,аtочи свою aHoHiMHicTb (далi - Кана_пи

повiдомлень), за необхiдностi - через Сдиний порт,ал повiдомлень влtкривачiв;
2) влlзначення вiдповiдно до Закону Украiни "Про запобiга.ння кор)/пцii|l BHyTpirrrHix

процелур i механiэмiв гtрийняття та рOзгляду Повiдомлень, перевiрки ,га належного

реаl,уваtlня на H}IX;



3) rrадlанrrя методиLIноi допоплOгI,I та консуJlьтацiй щодо здiйснення Повiдомлення
tlотенцi й н им викривачам;

4) впровадженFIя механiзмiв заохочення та формування культури Повiдомлення;
5) до,гриманIIя прав та гарантiй захисту викривачiв
З. Викрива,ri самостiйно визначаtоть. яl<i Канали повiдомлеl-tь використовувати для

здiйснення Повiдом"тtення.
4. Викривачам гараI{тусться ltонфiденцiлiнiсть в порядку та на умовах,

визI{ачених Законом Укрirlпи "ГIро запобiгаrтня корупцii".
5. Особа може здiйснитlл llовiдомлення без зазначення авторства (aHoHiMHo).
6. Iнформацiя про Канали повiдомлень доводиться до вiдома ycix прачiвникiв, в тому

числi пiд.lзg приiiняття l-ta робоrlу, розмiщуеться на iнформацiйних стендах Товариства та на
веб-сайтi'I'сlвариства.

7, ToBapITcTBo заохоIrус дiлсlвl.tх партнерiв повiдомляти через Канали повiдомлень про
будь-якi вiдоrui Тм факт1.1 вI{инення корупцiйних або пов'язаних з корупцiею правопорушень,
iнших тrорушень Закон1, УкраТни "Про заtlобiгання коруlrцii" дtиректором, членами органiв
управлiirня, посадовlIми особами ycix piBriiB, праtliвниками та IIредставFIиками Товариства,

8. ГIовiдомлення поtsиFIно мiстити фактичнi даlri, що пiдтвердхсують можливе
вчинення корупцiйного або tIоR'язаного з коруIIцiею правопорушення, iншого порушення
Закону Украiни "I1po зашсlбiгаIrня корупп,ii", якi мохсуть бу,гl,r перевiренi.

9, AHoHiMHe Повiдо]\1лення гtiдлягае розгляду, якщо наведена у ньому iнформацiя
стосусться KoHKpcrTнoi особи, мiстить фактичнi данi, якi можуть бути перевiренi.

2. Права та гарантiТ захисту викривача
1. Itерiвниlдтво Товариства гарантуе захист працiвникiв, якi tlовiдомили iнформацiю

про коруIIцiйне або пов'язатIе з корупцiе{о праtsOпор,чшення.
2. Захист llолягас]у заборонi звiльнення чи примусу до звiльненIIя, притягI{ення до

дисциплiнарrrоi вiдповiдальнос,гi зазначеIIих осiб чI{ застосування до HlIx з боку
безпосерелI{ього керiвIIицтва iншtих негативних заходiв впJIиву (гlереведення, атестацiя,
змiна умов працi тощо) у зв'язку iз такими iх повiдомленнями.

З. Викривеч мае права,та гараI{тii захисту, передба.lеlIi статтями 533 - 5З8 Закону
УкраIни "ilро запобiгання корупцii".

4, Керiвrrиц,rвс Товариства гарантуt] дотриманлIя Bcix rrеобхiдних y]vloв

конфiденцiйнос:тi при irтформуваннi Уповноваrкеноt,о працiвниками про факти порушення
антикорупrliйIrого законодаI]ства, Програми Товариства, а також пiдбурювання таких
порушеllь.

5. 11ри недот,риманнi умов конфiденrriйностi та виявленнi пiдrэзри у цьому,
Угtовновахсегtий нег,айно iH(ltlpMyc керiвництво Товариства, а разi необхiдtтос,гi - Нацiональне
аге {тство з lIитань запобiгання корупцii r,а iHпri коI\{петентнi державнi орI,ани.

3. ПовizlомJlення про можлI|вi факти порушень цiсi Програми
i. Працiвники та особи, якi навчаються у Товариствi або виконують певну роботу,

IIредстаRн}Iк..и, а також дirrовi партнерII Т'овариства можуть повiдоплити про вl.tявленi ознаки
поруiпень шiеi IIрогреми, фактлr пiдбурення працiвгlикiв, ttерiвника, посадових осiб, органiв
управлiнrlя Товарисl,ва до вI{lIнення корупiliйrrих або пов'язаних iз корупцiсю порушень,
iнrпих порушень Закоrrу УкраirIи "Про запобiгання tсорупцii" безпосередньо директору
(KepiBrrlrKy виконавчого органу) T'oBapTlcтBa, Уповноважено\,Iу або учасникам Товариства,
або шляхом направлення електронного псlвiдомлення на адресу електронноi пошти
Товариства. ToBapllcTBo може передбачити й iHпri сгtособи переда.li та отримаrrня iнфорплачii.

2. Порядок розгшllч ,Iаких повiдомленL, Rзz}смодii iз заявгrикоN,{, гарантii забезпечення
конфiдеllцil"тностi iнформацii про заявника та зах[{сту його ttpaB,

4; [lроведення BHyTpimHix розслiдувань
1. У разi надхо,цження ПовiдоN{ленllя або виявлення ознак вчиI{енЕIя членом органу

управлiнlrя, посадовоrо особою,.ttрацiвником або представником Товариства коруrrцiйного



чи пов'язаного з корупцiсIо IlpaBoпopyllleilня. iHirroгo порушеrrня Закону Украiни "Про
запобiгатIltя коругIцii" або цiеi Програтчiи Уповноваrкений здiлiснюе попередню перевiрку
отриманоi (виявленоi) iттформацii вiдповiдно, до вимог Закону Украiни "Про запобiгання
корупцii" та BнyTpimHix докулtентiв Товариства.

2. У разi, якtl_lо отримЬrtа (виявлегrа) irrформацiя про вчиЁення корупцiйного чи
пов'язаного з кrэругrцiсло правопорушенflя, iншого поруlхення Закону УкраТни "ГIро
запобiгання кtlрупцii" стоOусться дiй або бездiяltьностi директора Товариства, таку
iнформаrtirо без rIроRедеIIrIя попорелlrьоi перевiрrtи Уповt"tовахtений у триленний cTpoIi
надсилас суб'скту, уповноваженому здiйснювати ii розгляд чи розслiдlrвання, з урахуванняN,{
пiдслiдностi, визначеноi статтею 2|6 Крлtмriнального процесуаJrьного кодексу Украiни, та
поло}IIеIIь, передба.Iених статтею 255Itодеrссу Украiни про адмiнiстративнi правопорушення,
а копiю вiдrrовiдпого .циста надсилае до IJацiонального агентства з питань запобiгання
коруrrцiТ, у разi, ,якщо воно не с суб'ектом, уIIовноI]аженим на розгJIяд iнформацii.

3. OTpLrmraHa (виявлена) iнформаl{iя також надсI{лаеться суб'екту, до повноважсIIь
якого наJIе)IIить призначенrrя (обрання) та звiльнення з посади директора Товариства (органу,
до сфери управлiння якого належить Т'овариствоi у.lпa*r"r,ам Товарлtства).

4. У разi IIадходження ПовiдомJIення або виявлення озн,lк вчиI]ення Уловноваженим
корупцiйного чи поts'язаFIого з корупцiсю правопорушення, iншого пор)/шення Закону
Украiни "Про запобiганrtя корулцii" або цiеi Програми попередня перевiрка такоТ iнформацiТ
злiйснюсться вiдгtовiдно до вrrутрirпнiх документiв Товариства.

5. IИетоrо внутрiпrтлього розслiдуванFrrl е перевiрка фактичнI,1х даних про можливе
вчинення коруItцiйного чи пов'язаного з корупцiею правопорушення, iнlттого
порушення Закону Украiни "IIро запобiгання корупцii" або цiеi Програми,

6, Строк проведеIIня внутрiшнБого розслiдування не повинен перевиu{увати 30
(тридцяrь) ка:rендарнLtх днiв з дrIя заверu]ення попередньоТ гlеревiрки. Яrtщо у за_зtrачений

строк гtеревiри,гlл повiдопллеltу (влIявrrену) iнформацiю немоя(.)Iиво, директ,ор Товариства
rryодовжус строк вну,грiшrньогtr розслtiдlуванIlя до 45 днiв.

7. Порядок llроведенtlя внутрiшнiх розслiдуваЁь визна.rас Товариство.
8. '_Угiовнова,iкеfiий tlac дос,гуп до мат,ерiалiв проведеrII.{х IJtlyl,pimHix розслiдувань, якi

зберil,аюr,ься 1-1e менше HiiK 5 poKiB.
9. У випедrсу пiдтвердже}Iня iнформаrдiТ, лиреltтор Товариства або Уrtовновалtений

повиннi негайно споI{ука,ги пррIпинен}Iя правопорушення, та повiдомити за необхiдностi у
вiдповiцнi дерrкавui oргаItи про виявлений фак,г.

5. Щисциплiнарна вiдповiдальнiсть за поруlцення цiсi Програми
1. f(исциплitIарна вiлгlовiда-гrьнiсть для посадовоi особlл та працiвникiв Товариства за

tsчIlнеFIFlя lсорупltiл"tгtого iliянriя ви.]FIачастLся на загzlльнttх засадзх стат,тяN{рI 1Зq-152 Кодекоу
законiв tlpo uраIIю Украirrи зil скосI{Flя дртсцллплiнарного проступку. За поруrлення тllудовоТ
дttсllиtrлiни /]о llpaцiBrlltKa Mo}i(e бути зас,госоI]ано один iз таких :захсlдiв стягнення: /lогаIJа.
звiльненlrя. TaKi порушення лчtожуть бути вирахtенi як у дiях, так i у бездiяльностi.

2. Юридлi.tноtо пiдставоIо tIакладенI{я дйсциплiнарноi вi2дповiдальrrостi с:

- с.ilу;,кбова запрIска керiвника вiддiлу;
- доtlовiдна:Jаписка;
- звернення державного оргаIлу або органу мiсцевого самоврядування, юридичноi чи

фiзичноТ особи;
- акт внутрiшньог,о розслiдування.
3. IIравозастосовнlIм aKToI\т € rлаl(i-tз дI4рек,гора Товариства.

VIII. Нагляд, коЕlтроль, внесення змiн до цi€Т Програми
1. Нагляд i контроль

1. I,{аг.;rяд за дотрлIпtанIлям антикоругrцiйноТ програNtи здiйснюсться постiйно шляхом
гrеревiрки вiдомостей про вIIявлеl{ня коруtlцiрlt-tих ризикiв, фактiв коругrчii та конфлiкт'у
i HTepeciB, .r{Ki на,цходять директору Товариства та Уповноваiкеному.



2, KoriT,po.1tb за 1,1отримаIlI{яN{ аrIт!Iкорупцiйгrоi програмрI здiйсtлlосться пост,iйно

уLIасниками Товариства IпJIяхом гlеревiртси регулярн()Т звiт,ностi, Iцо подаеться
У повноваll(сноIо особоtо.

3. Учаснlлttи Товариства вибiрtсово tIроволя,гь монiториIIг антикорупцiйних заходiв.

l trtзiiilt.tc t i.,lt.

5. .\ tt,ltrtl{)l]ll)Iicilttij ttc |)i,,tlr]c tti;t; t1,11l.ttt l)ii,t lIil (l 1,Iirlllttiil Ir c{,l]()l(l] l,[l \, ]I()I)я,jtli\j, llt(,)

i illtll 1lltrtl,t (,,1,1l,,ti - 'llri 
r ). /(ti lilii()] () ltli lt ItllttllittIll()("1,IlCiI ttttllli,ttIll ()tiitll(ll lll),:i\,.]ll,,Iil|,itз

l,ill,)(iijlI,1!,)Ii{-,ttitl; li]xt,,,,iitl. ;tt:l,ц,,,1i,,1llr)jl!1]i 11i1,1,.i l l1lilt,llitbTtlttl.
('i. \1ltr.lItt]tll]i.l)I(cI|1.1ii,jrlбc,lltO,t\r,,tlt,lli [!llc lli;lt tl.,(tlll l)ll,,j ttlt 1li1; ll1ttlttti,;itrtirtl tr(it,lctlt:ttttlt

()Itilll\lt l)!,i\,,I],t,lt,ti1,1 t.,It1-1,.ltrlt,()I((.,Iltt>i ,,,ltxtl,,litl. lrgllc,,цi'ilt,tctlt,tx tlit,ttl i |1lil1,1lltr,Itltti.
'/. I)i:,lr.l1,1it||I tll1illi(ll \;itlil_iLlll()l(),{,Lc::l УtI()l1ll()l}li)licll1.I\l _\/ ll1.1cl,\.l()lJ()\,l \ ,]l]] ll. lt lrtlit littt

lIcl)c,'lll(','li,l]l[rj,:l()l'l! li,i }'(]llL]Ill,iKlll,i I ()l]ilIlt](]'l'l:il].

2. BHeceltHrl змiII до цiеi [Iрограми
1. В IIрограм}, Iиожуть бути вгtеоенi зпtiни у таких Rипа,]lках:
- у разi BI{eceItItя змtiн в антикорупчiйному закоiIодавствi;
- у разi змitt в органiзацiйнiй cTpytcTypi та бiзнес-гrроцесак 'Говарис,гва (за

необх iллrосr,i);

у разi вI,Irlвлення в xo/ti пtолtiторttнгу реаrriзачiI аIrl,иI(оруllцiйних заходiв ,I,il

антикорупцi й н оТ ttо.цi,гикрl не,rtолiltiв ;

- за ре:]уJlьта,Iа]vIи оцiнtова.ння корупцiйних рI,Iзикiв у дiяJ,ы{осr,i Товериства;.
2. Змiнl.r до LlicT IIрограми затверджуIOться наказом директора пiсля iх обговоренtLя з

праtriвниtсами'I'oBapLIcTBa,
З. 'Гекс,г Програпли iз змiяамIл rrеребувае у постiйнtlп,tу вiлкрлl,гому .чtlс,гупi лJIrl

працiвникiв T'oBtt pltcTBa.

/\иреlс,гор Iо.lriя кУЗьМЕНко


