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гIоса](оI]их осiб п i.цrrриспtст]]а та
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НАКАЗУЮ:

Затвердlrти Антиrсорупцiйllу прогl]аN.{у flepittaBllot,o t'l iдlttрис:пrства <'Гростя ttецt,ке лiсове
господарство) на 2022 piK (далi Антикорупцiйна t,lрограма) (долаеться).

Оприлюднитлt Антикорупцiйну програ\.Iу !ерхtавного пiдлрисмства кТростянецьке
лiсове господарство> на офiцiйному сайr,i лiсгосttу \WVW.1[oStleS.colI.ua.

ознайомити з TeKcToi\{ Анr,и KopyI tl liй lloi lIpoгl]a\l1,1 дП кТрос.гяtIсцыtе -пiсове
ГОСПОДаРСГВО)) Bcix прlrliвttикitt лiсгосlt\. UlЛ1I\о\l ])l1{\IiIlIcttttя jl'tlli _olltцi оголtllltсllь в KoHropi
лiсгоспу.

Координацilо роботи щодо виIIоI.IаIIлIя ]lLого
антикорупцiйноi дiяльностi Ганесву Т.В.

Haliaзy пок,r]ас,1,1.i на уповI{овФкеного з

Конт:роль за виконання tlього Flа]iа]ч за,llr]II]lllо:lа собсlttl.
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АНТИКОРУПЦIЙНА ПРО
ДП (ТРОСТЯНЕЦЬКЕ ЛIСОВЕ ГОСПОДАРСТ]]О)

lt:t 2022 piK
Преамбула (чiнrrостi)

I_{iею АнтикорУпцiЙноIО програN{ою (ла.тi - Програьrа)l

,Щержавне пiдприемствО кТростянецьttе лiсове господарство> (ла-пi по тексту - Пiдприемство),

усвiдомлюючИ вiдповiдал bHicTb за утверд)I(еНня цiнностей вер\овсllсгва права та лоброчесносri,
прагнучи забезпечувати свiЙ сталий розВИтотt- дýi16.111 гlllо в-пасttу дi,пову репутацirо, лля заохоаIення

використання добросовiсноi комерuiЙноi практI.Iки, а Tal(o)I( в ittTepecax, зокрема, fulе не виклIочно,
своiх засновникiв. працiвникiв- дiлових паlrtнерiв. клiсtlгiв проголоt!у.. що ll' засновttиlси

(учасники)2, органи управлiняя, посадовi особlл та працiвнлпси у своiй дiяльностi, а також у
правовiдносинах iз дiловими пapTHepil\1lI. оl\гilнil}lи -le]l)I(:lBHoT влi]ди_ орllнаrlи лliсltепого
самоврядуваIrня, iншими ЮРИДlIЧIIИl\,Iи та фiзичнип,Iи особаптtr IiерчIоться пр}.iIIципом tlульово[
толерантностi до корупцii у будь-яких iT форптах та пI]оявах i вrtrиваtоть (вrrtиватl.тлrуть) Bcix заходiв
щодо запобiгання, виявленtIя та протидii корупuii. псре,цбаченl.tх з,lконодавствоN4. та цiсто
ПрограмоIо.

ПiлприсtrIствО заявля. прО cBoIo прltIIцlIполr ло ltt,tito т{l ]:lcyJ)L.yг кор1 ппitо яlt
незаконний та неетичний спосiб ведеIIня дiяльлIостi.

I. Зага"rьнi поlttl;нспllя

l. BllзlIlt,lettltл r cprl it l iB
1, У цiй Програмi наведепi TepMiHlt вживаються у таких зна(Iеннях: благодiйна

дiяльнiсть 
- добровiльна особиста та./або rrTatlHoBa допомога, яка

направлена на сприяння законним irtTellecart олеlrrкувltчiв б-цагодil:ilлоi дополrоги
у визЕачених законом сферах благодiйноi дiяльностi, що не передбача€ одержанI{я Пiдприсплствомприбутку, а також сплати будь-якоi винагороj(lI або по],,п",,."цii Пiдпрпarп*uу вiд iMer{i або за
дорученням одерлtувача благодiйноТ допоплогlr;

внесок на пiдтримку полiтичноi партii - грошовi кошти чи iпше майно, переваги,
ПiЛЬгИ, ПоСЛуги, позики (кредити), HeMaTepianbHi активи. будь-яrti iншi вигоди нематерiального або
негрошового характеру, спонсорство Пiдпрl,tсмствоll заходiв .tt.I itIшоi дiяльностi rla пiдтриl4ttу
партii, товари, роботи, послуги, надаr,ri Пiдгtрисtr,tствоirI бgзutt.ltitLtrо ,.tl,t на гti;lьгових улrовах (за цiною,
нижчоЮ за ринttовУ BapTicTb iден,l и,tниХ lбо по:iбltttХ робil. roB:rpiB ,l а послуг нп вiлповi:rrоirtу
РИНКУ), ОТРИМаЦi ПОЛiТИЧною партiеlо, ti л,tiсIIевою оргаrriзацiсlо. ,l6a в усIановленому порядку
нпбула с гатусу юриличноТ особиl

дiлова гостиннiсть - гlредстll tз ll ttцbtti :l:tходtt (ttапрlлttлад, 
.дiловi 

сlлiдаrпtи, обiди,
вечерi, фуршеТи, дегустацiii, iншi заходlа (конференцii. культl,рнi та спортивнi заходи)),



Вiдшкодування витрат на дорогу, проживання, iншi види BLlTpaT, якi здiйснюIоться Пiдприсмством

абО СтОСовно Пiдприемства з N{етою встановлення чlt ll ал а г o.J;l(etl}tяl дiлових вiдносин або з iншою

метою, пов'язаною з дiяльнiстtо Пiдприсмства;

дiловi вiдносини - вiдносини Milc Пiдприсirrством та дiловиьt партнером, пов'язанi з

дiловою. професiйною чи господарсьItоtо _1iяльнiстю Пi:прItглlсtвll. що виIlиклII Hlt лi:ставi

правочину або здiйснення Пiдприсплствоrл iншоi дiяльлtостi та перелбачаrоть тривалiсть iсttl,вання

пiсля ix встановлення;

дiловi партнери - юридичнi таlабо фiзичнi особи, з яrtими Пiдприемство пiдтрttьlус,

вс гупас або ]\tac HaMip вст},пити в дiловi пiлHoctltttl:

заохочуючi плателti - неос|iцiйнi та IleзattoIrI.1i платеllti офiцiйнlirл особам з N{eTolo

сприяння/прискорення/спрощення чи, у певгIих випадках, на-[е)tного виконання встановлених

ЗаКОНОДаВСТВОМ ПРОЦедур, якi Пiдприемство N,Iас закоIJLIе п]]аво отримувати, не здitiснюtочи таких

платежiв;

КОРУПЦiЙниЙ ризик - illoBiprricTb BlllllIcl]I]я ltорr,пцiriного або пов'язаного з

корупцiею правопорушення, iншого порушення Закону Украiни кПро запобiгання ltорупцiТ>. що

негативно вплине на дiяльнiсть Пiдприептства;

неправомiрна вигода - грошовi ltошти або itIше плайно" переваги, пiльги, з

ПОСЛУ ГИ. НеМ_аТерiальttirктиви. будь-якi irtшi BIt гоjt t t t tcrtl t ср irл ь ttого Illl 1,1el рошового харак геlrr . якi

пропонують) обiцяють, надають чи одерж},Iоть без закоIIнttх Hlt те пiдстав;

l1 проявах;

нульова толерантнiсть до корчпцii - абсолютна нетерпиплiсть до корупцii у будь-яких

представпик ПiдприспIства - особа, t,повнова;Iiена в \,станоl]леttолt1, поllядку дiятtt вiд

iMeHi або в iHTepecax Пiдпристr,tства у взаспtовiдносиttах з третiirли особалtи;

офiцiйна особа:

особа, уповновarкена на виконапня функцiй держави або ллiсцевого саN,lсlврядування,

вiдповiдно до пунItту 1 частини першоi cTaTTi З Закоrr1, Украtltи кПро запобiгання корупцiТ)i

особа, яка прирiвнюсться до осiб, уповнова)l(ених на виItонання функчiй держави
або мiсцевого самоврядування, вiдповiдно до пункту 2 частини першоi cTarтi 3 Закону УкраiЪи кПро
запобiгання корупцiТ> ;

працiвник пацlоtlа гноi слl;t;бlt вiлповi.цt.tо до cTaTTi 92 Закоrrу Укра.iни кПро

дер}кавну службу);

кандидаТ на посТ Президента Украiни та ](alндtt!ат у народнi депутатrI Украiни,
заресстрований у порядку, встановленоN{у законом ;

керlвник, lнша посадова особа господа])ського ToBa]]I,icTBaJ у яItоNlу державна або

комунальна частка перевищуе 50 вiдсоткiв;

посадова особа iноземноi Дерлtави (особа, яlса обiйплас посаду в законодавtlоп.tу,

ВИКОНаВЧОМУ абО СУДОВОN{У ОРГанi iнозепlноi дерlItави, у Tobly числi приоятiнi засiдателi, iнша особа,
яка здiйснюе функuii держави для iнозеплIlоi Дер)]tаг]rl, зокре {а для дер}Itавного орган1, або



державного пiдприемства);

iноземний третейський сулля, особа, уповноватсена вирiшувати цивiльнi, коN{ерцiй{,ri

або труловi спори в iноземнiй дертtавi у порядIiу! альтернtгг1,1BIloп.Iy судово\{у;

посадова особа мi>Itнародtrоi оргапiзачii (праuiвнl.rк мiilслtародноi оргаrriзацii чи будь-

яка iнша особа, уповноваr(ена такою органiзацiсю дiяти вiд iT iMreHi);

член мirклtародноi парламентськоi аса\,IблеТ, учаснико]\{ якоi с Украiна,

суддя i лосадова особа мiтснародного с},луi

спонсорська дiяльнiсть (спонсорствсl) - добровi-rlыIа платерiальна. фiпансова,
ОРГаНiЗаЦiЙНа Та iНша пiдтримка Пiдприсплствопл будь-якого заходу або дiяльностi з метою

популяризацii найменування Пiдприеп,rства" злtаttiв для ToBapiB та послчг Пiдприемства.

2. Тнпli TepMiHrl в цiГl П;lогралri в)l(ItваIоться у значепнях, наведених у Законi

УкраiЪи кПро запобiгання корупцii>.

2. Мста Tir сфера зас t tlcy,Balrllя

1. Метою цiст Програr.lи с забезпечепllя rpvItItilioHy вання есрсктивноi системи

запобiгання та протидii корупцii. вiдповiдtIос,r,i дiялыlос гi lJ iлпlrtlс:лlства ]JLII,1огаN{ антлrкорупцii.itlсlго

законодавства з урахуванняNt крхшIIх свirових практик,

2. I_{я Програпта встановлlое кол,lп-це{tс заходiв (правил, стандартiв I

проuедур) щодо запобiгання, виявлення та тIротttдii ttорr,пцii в дiяльrrостi Пiдпрлlс1,Iс гва, не ir,tенший

за обсягом та змiстом HirK передбачений ЗаltоI,tоr,т YKpaittrl <Про запобiгання кор),пr{iТ) та TrtttoBoro

антикорупцiйною програмою юридl,iчнот особи, затвердlкеною наказом Нацiонапьного агентства з

п итань залобiгання корупttii.

3. Заходrr щодо запобiгаttttя. llllrl]J.]leHHя та усчIIення або iпriнirriзацii
корупцiйних ризикiв визнаються пlэiорl.iте.гt tилtи v дiя-пьгlсlс-гi Пiдпlэи l::llcTBa.

4. IJя Програма с обов'язttовою для ]]llliollatlllя засttовниками (учасItика;uи),

ltерiвникоIчt, органами управлiння, [осадовиýlи особалtи ycix 1эiBHiB, працiвниками, Ilрелотавниками

Пiдприспrства та особапtи. якi лроходяlь II:lB(lalHIlя ) Пi:л1l11r r,lсгвi ,ttt B]IIioH\.Io,1 b певttу 1эобоt1 Hlt

пiдставi цивiльно-правових договорiв, )/кла.цеIILlх з Пiдл ]tt.tcrl стtзо,rt.

5. I{я Програпlа с обов'язItовоЮ для ycix суб'сltтiВ господарIовання (дочiрнiх
пiдприсмств, вiдокремлених пiдроздiлiв, фiлiй, представниtlтв), над яItlrлtи Пiдприемство здiйснIос
контроль.

6. I]я Програма застосовчсться 1, Bcix с(lсрах .,tiяльностi Пiдприсмства, у тому
числi у вiдносинах iз дiловипlи партнера\{Iл, офiцir:iнилlи особапIи, оргаrIаN{и дер;кавноi влади та
органами мiсцевого са]\Iовряду ва ння. iнши rltt Iop llл и l ll I1IIlII гз

фiзичними особами.,7, 
Полоrrtенrrя ЩоДо обов'язковостi дотlэttпtання та tsиконаlIlIя цiеi ПрограN,Iи

включаються до правил внутрiшнього трудового розпорядt(у Пiдпр|емства. положень про
cTPYKTyPHi пiдроздiли, Bcix трудових договорiв, у тому числi KoHTpaKTiB, та посадових Iяструкчiй.



8. I]ю Програму затtsерджено 1эiшенняrл Qrаrtазопr) керiвника Пiдприсмства

пiсля iT обговореЕня з посадовими особапли ycix piBHiB та працiвниrtами Пiдприеп,Iства.

9. Текст цiсТ Програми наявний у постiйному вiдкритому лоступi лля

працiвникiв, посадових осiб ycix piBHiB, оргlнiв упрltв,liння, представrtикiв Пiдприсп,rства, а також

для ii' дiлових партнерiв3.

Змiст цiеi Програми оформлlоеться за зразкоп{, наведеним у додатку до цi€i

Програми.

3. Вiдповiдальнелiдерсr,во,дi,,rоlrа рсrIу,г:rtliя,I,1lдоброчесIIiсть

1, Керiвник, орга}lи управлiння, посадовi особи ycix piBrliB Пiдприемства

беруть на себе зобов'язання особистипt прикладоN{ етrtчttоi поведittrtи формувати у працiвникiв

Пiлприсмства нульову толерантнiсtь ло rtopyпuli. шо с ocнoBolo лiловоi кульlурtt. повсякденноТ

дiловоi практики та дiловоi репутацii Пiдrrрr.rсrrства.

2, Керiвник, органи управлiнtля Г{iдпрлtсrtство беруть на себе зобов'язання

де\lонструвати лiлерс r во га вiдповiдальнiс t ь cTocoBt to:

1) дотриI\{анлIя виNlог,lнIlII(орупtliйttого за]iоlIодilвства;

2) забезпечення ltаjlе)i(ного влровадrliення, ефективного функцiонування,

ПеРlОДичного анаJIlзу, свосчасного перегляду та удоскона'tецня cllcTe},Ipl запобiгалIня та rrроrидii

корупцii в Пiдприемствi з MeToto н&qежного реагування на корупцiйнi ризики в дiяльностi

Пiдприемства;

3) лоширеннrl liyj]bT\ plI ttl,льовоТ To"tepalt,t гtос гi до r<орупцiТ 1, Bcix сфсрах

дiяльностi Пiдприсмства;

4) призначеIlня на llосаду особи, вiдповiдtiльноj за реалiзацiю uici Програми

(ЛаЛi - УПОВНОВаЛtений), забезпе.tення ii Ha,lleltHltMlt rIaTepia.гtbH lллlи та органiзацiйниNlи уN,IоваN,Iи

ПРаЦi, СПРИЯННя виконанню Уповноважениlr за]]даfiь T:r ф1,1lr;цii:r, псредбачених Законолt Украiпи

<Про запобiгання корупцii> та цiею Програмою, забезпе.rення незалеlкностi дiяльностi

Уповноваrrtеного;

5) заохоLlеннrt посадоl:]],]х осiб ycix piBrIiB дtо ttсп,tонстрацii лiдерс t Blt в

запобiганнi та протидii корупцii у Merrtax ix повновалtелtь;

6) слрямування працiвrtикiв на пiдтi]и\lку аlIтикорупцiйноi полiтиклt

Пiдприсмства та здiйсненнЯ особистогО BHecIty В резl,льтати BtticTb систеN,lи запобiгання та протидii
корупцii;

l ) lн(Рор]\Iування про пo.1iTttKy запобiгання гз проrилii корупuii як всерелинi

Пiдприемства, так i у взасп,rовiдносинах з дi,повипrи партнсра\II,I, офiцiriни:uи особа.vи, органаNlи

дертtавноi влади, органапlи мiсцевого саN,lовряд} ваIIня. iншrtлlи лоllttд; tчнлtiv и та фiзичнишrи особап,rи;

8) забезпечення вiдповiдllо до Закоr11, YltpaТrrtl <Про запобiгання корупцii>

умов для повiдомлення iнформацii про п,tоlклl.Iвi факти корупцiйнtlх або пов'язанllх з Kopynuicro



правопорушень, iнших порушень Закону Украiirи кПро запобiгання корупцii>;

9) дотримання прав та гарантiй захист), виI<ривачiв, передбачених Заl<оноп,t

Украiни <Про запобiгання корупцii>;

10) своечасного та наr]ежного реагування вiдповiдно до закону на факти

вLlинення (моэлtливого вчинення) корупчiilних або лов'язалt.l-х з ко7:lуt'цiеiо правопорушень членами

органiв управлiння Пiдприсмства, посадовi.I\{ll особалtи ,r,cix piBHiB. прlt u itзнttкапtи.

4. HopMlr профссiittlоi cTtt ltl l

1. Засновники (учасникrr), KepiBIll.tlt Пiдприсмства, ч",tени органiв управrriння.

посадовi особи ycix piBrriB, УповновалtелIи i.t, tlpaцiBrtrlttrt TaI представIII.1ки ПiдпрllспtСтва пiд час

виконання cBoii посадових (логовiрних) обов'язкiв:

1) Ееухильно додержуtоться за]]&[ьновизнаних етичних норм поведiнки та

вимог кодексу етики Пiдприсмства (у разi його паявностi);

2) толерантно iз поваl oIo claBJlrl,bcя ло полittt,tttItх itоtля-liв. i-rеологiчних та

релiгiйних переконань iнших осiб;

З) дiють, незвалtаlо.rи на особистi iгIтереси, особлtсте ставленЕlя до будь-яких

осiб, на cBoi полiтичнi, iдеологiчнi, релiгiйнi або iншi особистi погляди чи

переконання;

4) не розl олошуlоtь i ttc BItrcopttcloB} Iогь liон{Рiден цiй н оi iHtPopMauiT- шо

стала iм вiдома у зв'язку з виItонанtIя\l своIх посадовtrх tлоl oBipHrlx) обов'язкiв. KpiM випалкiв.

вста[Iовлених законом;

5) компетентно. Btlccllo. резульl:lтttвttо i вiдповiдапьно виt(онують поса:овi

(договiрнi)обов'язки. рiшення та J.ol)ylleHHя оргllнiв i пос:l_]ов]]х осiб. яtсItrt BorttI пiлпорядкованi.

лiдзвiтнi або пiдконтрольнi. та не допусltillоlь злов)I(ltв[lllь г:r ttееr[,еttгивного виl{ористання lсоштiв

i майна Пiдприспtства.

2, Засновниrtи (учаснrrки), ttelэiBtltIl;. ()l]гl1l]ll ) гtр.Lв,пiння, посадовi особl.t vcix

piBHiB, Уповноважений, працiвники, представники Пiдпрrrсrlс,l,в.l },l,рим),tоться вiд яв1.1о зло.tинttt,tх

лiй. рiшень та доручень та в)I(иваIо,l ь захоliв щодо c]iilc) в:lllllя ,l al;ttr 1liцg116 i дорr ,tettb.

J. Посадовi особи ycix piBHiB, Уповновалtений, працiвники, представники

Пiдприсмства зобов'язанi утри\lуR]тися Bi,l BIttlotllttttя 1lituetlb ,ttt дu])\ lleHb KepiBHIrLtTBa. яl:i , явно

злоаIинними.

4. У разi отриьlзIl]tя для BllliollllIlllя рiшеltь чи дору(lень. якi с явttо

злочинними, посадова особа, УповноваrкеrIиi-t, працiвtllttt. прс,цс,гаl]нrlк Пiдприсмства повинен

негайно в письмовiй формi повiдолlи,1,I.I t1l)o це безI lос!,ред!t ього Ke1-1iBгtltKr lбо KepiBHt.tKa

Пiдприемства, або ii засновникiв (учасникiв) та У повновалtеttого.

5. Посадову особу, УповноваI(еногоr гtрацiвнllка не MoI(e бути звiльнено.lи

примушено до звiльнення. прllтягн)то :о Jltсцип,rittll|lttоТ вi.tповi]rлt,itосгi ,lIl пi]дlttо l бокч

керiвництва iншим негативним заходаI{ вп,лrtву або зll 1,oзi tlttlltx зltxo.ttiB BпrlttBy у зв'язtt},з



вiдмовою вiд виконання рiшень чи доручень, якi е явно злочинI.IиNlи.

6. Посадовi особи, працiвниttи Пiдприсплотва, Уповноваrкений не можуть

бути притягнутi до дисциплiнарноi вiдповiдальностi за вiд]\Iову вiд участi в корупцiйних дiяннях,

HaBiTb якщо така вiдмова може призвести до втрати Компанiсtо ItoHKypeHTHoi переваги або

потенцiйноi вигоди.

II. Права,обов'язt<Il,з:tбороlllr
1. Права та обов'язкп засповнrtкiв (учасlrllкiв), KepiBrrtrKa, .tлеlliв органiв

управлiння, посадових осiб ycix piBIliB, пр:rцiвIlllliiв (Kpill Уповноваrкеного)

та представнIlrсiв Пiдltрисr,tств:r

1. Засновники (учаснt,тttи), KepiBпrtK ПiдпрлIсплства, члени органiв управлiння,

ПОСаДОВi ОСОбИ ycix piBHiB, працiвнtlt(] 1 т.] пl)efcTaBtttttlIl Пi.ilп pl.t сплства IIaIoTb праtsо:

!\
l ) надхвати пропозrrшii lцодо удосIiоIlа,гlенгrя tlici Програлrи;

2) Звертатися до Уповноваrкеного за коl]сультацiями та роз'ясненнями щодо

ВИКОНаННЯ Цiеi ПРОГРаМи, iнших BHyTpiruHix докуrIентiв Пiлпрtrслlства стосовно запобiгання

корулцii, антикорупцiйного законодавства,

З) ОТРИ\lувати вjд Уповr loBalKel Iого l]c]iollellлar,lii цодо подальших лiй у разi,
якщо запланованi дii або рiшення (правочинп) пtoltyTb бl,тlt д)Iiерс-.lоII корупцiйпих ризIlкiв,,2.

Засновниttи (учасlIrllirr), KelэiBlIltlt ПiдпрлIслtства, .tлени оргlltiв уrtравлillлtя,

посадовi особи ycix piBHiB, праuiвники та представIrик1,1 I liлп1ll.tсllстваt зобов'язанi:

1) дотри]\,Iуватtlся вttлtог ЗаItон1, Уttраiltи <Пllо запобiгалtня rtорупцiТ>, цiсi
Програми та прийнятих на iT виконанr.Iя внl,трiшлIiх докуrtеttтiв. а також забезпечувхти реалiзацiю
цiеi Програми;

2) виконувати cBoi посадовi (логовiрl:i) обов'язtttl з урахуванням законних

iHTepeciB Пiдприемства;

з) невiдкладно iнфорлrуватr.l в передба,tелtоrту чiсrо Програ,rлою порядку

Уповновалсеного, керiвника (KepiBHllKa в1-1I(онавчого органr,) ПiдприсN{ства або засновникiв
(учасниrtiв) Пiдприомства tтро випадкII пор\,lUеннrI rзllлtог tlici I11lогралrлr (або trpo випадкLl

пiдбурювання до таких дiй), вчинення корупцiйнлtх або пов'язаlrl.tх з корупuiсrо правопорушень,

iнших порушень ЗаконУ Украiни кПро запобiгання l;орr,пцiIll засновникаfi.lи (учасникапли),

керiвникоп,t, членамИ органiв упраВлiння, посадовl.tпли особаtttt ycix piBHiB, працiвниltапли

Пiдприемства або iснуючимИ.tи потепцir-тнrl П,lи дiловIлrтl,r I IapTHei]a\I].l;

4) невiдкладно iнфорплувати в порядку, l]1.1злlачено},1у цiсtо ПрограплоIо, про
винIlкнення реального, потенцiйного конфлiкту i;tTepeciB: в)кllвати заходiв для запобiгалtttя l.a

врегупюваIlня реального чи потеtlцitlного rtоrIфлiкт1, irrTepeciB; IIе в.пlFIяти дir"t тl не ltриitпtати

рiшень в умовах реаJIьного конфлiкту ilITepeciB;

5) утримуватItся вiд лuведiнкtt. яI(1l \lo)I;e i1 ги розuiненою як гоговлtiсть
вчинити корупцiйне або пов'язане з коlэупцiсtо правопор),IхсIIня, пов'язатlе з дiялыtiстю



Пiдприемства;

6) iнформуватrr УповноваiItеного про здiйслtення та прийплання дiловоi

гостинностi, дарування та отримання подарункiв у порядку, визначеному Пiдприсмства;

7) брати до уваги та враховувати рекомендацii Уповноваженого.

2. ЗаборонеrliкорупrцiirнiпрактItI(п

1. Керiвнику, .Iленалt оргалIiв yлllzilз.;tiHHlt, посадовлlм особапr ycix piBHiB.

Уповноваrкеному, працiвникам та предста]]I]икам Пiдпрttсмства заборонясться:

1) приймати пропозltцitо, обiцяrrrtу або одерltlувати неправоп,tiрну вигоду, а

так само просити надати таку вигоду для себе ,IIl ilIшсli (liзп,Irrоi або tорлIдичноi особи за вчиI]ення

чи невчинення буль-яких лiй з використан!lяN{ cTaнoBlltlla- яliе Bolll] зайллаtоть у Пiдrrрисмствi. або у

зв'язку з iх дiяльнiстю на користь Пiдприеlrtства, в iнтеlэесах того, хто пропонус, обiцяс чи надае

таку вигоду. або в iHTepecax TpeTboi' особи:

2) зловживати cBojltlt rtовttова)](сllilяi\IIl. r,об,го 1,r,ll,tcHo, з л,{етоlо одержаннrI

неправомiрноi вигоди для себе чи iншоi tРiзичноi або tорltдIr,IltоТ особи BrtKoprIcToB1 вати своТ

повноваження всупереч iHTepecaM ПiдприеlIства;

3) пропонувати, обiцятrl або Ilадавати (безrrосередньо або через третю особу)

офiцiйним особаru та./або ix близькиrt особа1l. iгtшltrt tlliзttчнлlм особалr неправомiрну вItгодr за

вllинення u" *au.r",'laHn" нипttt бчдь-якttх --tiй бездiя_rt,носti з utttcopttclilHHяM HalaцoT'i\I влзfи-

слухtбового становища, повноваr(ень для одержаIlня або зберелtення будь-яких переваг для

Пiдприемства;

4) вчинятLl дii та пlэttIirtaTrt рiшепtIя в ),\,loB.lx l]еа-[ыlого rrоriфлiItту iHTepcciB;

5) використовувати будь-яке MatiHo Пiдприсfrlства tll.l ii коштli в особистtrх

iHTepecax;

6) органiзовувати, бути посередлtиltоl,I або особисто здiйснювати буль-якi

гогiвковi або безготiвковi платеltti чll l)оJI\1\)llliи з _tiJto,iltlttt гIllр1 llс]tа]\lи Пiдпl,ttсrtсгва. iltшиьlи

фiзичними або юриди.tними особа,vи, яt<що TaKi ллатеrtti чи розрххункIt не передбаченi

законодавством або укладеними Пiдприепlствопл правочинами;

7) впливати пряпtо або опоссl]едIiоваI Io на рiшеrшя tIpaцiBHlTltiB Пiдпрtlсrrства

з метою отримання неправолtiрноТ вIIгодII .ilJIя ссбе чrt itlшttх Llci,,l:

8) вчиняти буль-ятti дii, яrti пряlrо або опосередковано пiдбl рlоlоть iltшllх

працiвниttiв, посадових осiб ycix piBrriB до llоруше1,1llя вtrл,tог Закону Украiни кПро запобiгання

rсорупчiТ,l чи чiсТ ПрограьItr:

9) дарувати тс oTpll_'ly]raтll подаруttкrr з llоl]ушеннrl\{ 1]имог законодавства та

чiсi Програми щодо наданЕя та прlrйпtання дiловоi гостrIнrlостi тl подарункiв;

10) пiсля звiльttеtlня або iншого припIlнсI.п{я спiвробiтництва з

ПiДприсмством розголошувати або виltорtlстовувати в iншtlii спосiб у своТх iHTepecax iнфорплацirо,

В ТОМУ ЧИСЛi КОНфiДеНЦiЙНу, яка стала ilt вiдома ), зв'язI(), з l]tll(ol IaI I]lям cBoix tttэBHoBalItcHb,



договiрних зобов'язань, KpiM випадкiв, встановлених закоlIом.

2. Компанiя забороняе виплату офiцiйним особапл заохочуючих ллатеrrtiв,

зокрема з метою прискорення будь-яких формальн1-Iх процедур, пов'язаних iз отриманняпл

дозвiльних документiв, або прийняття вiдповiдних рiшень на користь Пiлприсмства, чи отримання

iнших переваг для Пiдприемства.

Не с заохочуючим плате)l(е]\l плпгirlс за пlrисl(о|rений розгляд_ сплачеtIий на рах) ltoк

органудержавноТвладиабоорганулliсцевогосll\:овI)я,l\llllнI],t.t,tiltll,ttсvства.vсlанови.орr пнiзаrriТ.

офiцiйноi особи, державного/мiсцевого бtодлtету. роз;rriр Tlt сплату якого передбачено

законодавством (наприклад, платirtt за прискорену ресстрацirо патентiв).

Посадова особа, працiвник або представпliк Пiдприсп{ства, до якого звернена виN,Iога

про здiйснення заохочуючого платежу, зобов'язаний повi,цопlитlt особу- яt<а висувас так\, вIl\lог\i,

про заборону його здiйсненrtя. вiдпlовIttи } здiйсllеI]нi T:lliolo l1,1tге)liч. а lal(o)l( lteBi:tt_raftto

поiнформувати свого безпосереднього керiвника та УповIlова)l(еного про отриману вимогу.

У разi виникнення у посадовоi особи, працiвrtика або представника Пiдприсмства

будь-якого cyMHiBy щодо нilле)](ностi плате;t;_ч до заохо.IчIоlIого плате)ку i 11 заборони його

ЗДiЙСНеННя, така посадова особа, працiвrIик або представниtt ПiдtrрпспIства повI]нен звернутrIся за

консультацiею до Уповноваженого.

- 3. Заборопи дiють без будь-яttих TeplITclllia-rbHtl х обN,Iе)I(е]Jь, на тсриторii буль_

ЯКОi ДеРЖаВИ, НеЗВаЖаIОчи на нацiоналыli ,I,1lа,ltичii, rlictleBv I]paltтllliv або умови коttttуренцii. rчо

дilоть у цiй державi.

ПI. ПpaBoBItri стаryс УповноваiliсIlого та пiдп орядttоваrrrrх liопrу

пра цiBlllrlcilз

1. З:rга"ц t,lIi пo.1I()rlicIl i IrI

1. ПРаВОвий статут УповновФкеного визначасться Законолл Украiни <Про

запобiгання корупцii> та цiеiо Програr,Iою.

Уповноваrкений призначасться зacIlol]HLlliil\I]4 (учаспrrrtапrи) або KepiBHltKoM

Пiдприсмства на oKpeN,Iy посrду згiдпо з зalliоl]о,гlalвство\l ll])o г]рацю та установtlим}l лOtiумеtlтаNlи

Пiдприемства.

Уповноваяrений пiдпорядкований, пiдзвiтний та пiдконтрольний керiвнику

Пiдприемства а.

Вимоги до оеоби, яка Nto)l(c бlтt.l прl,tзllачсtlоt<l У IlclBiloBaTteнIlп{, вс,Iа[lовлюються

Законом Украiни кПро запобiгання корупuii>.

2. ' Уповноваlсений llortte бути, звi.rыIеrtиl-t з riосади достроIiо]Jо у випадках,

передбачених Законом Украiни <Про запобiганпя ltоlэl,пцii>>.

Уповноваrrtений пtоже бутrа звi,пьнеrrий з посаJ(Ll з itIiцiатtlвrl KepiBHl.tlca ПiдприеN{ства

або iT засновникiв (учасникiв) за у[lови надання згоди Нацiонfulьним агентством з питань

запобiгання корупцii у встановленоN,Iу поряrlttу5,



з. !о виконання cBoix функцiй Уповноваrttенttй Nlоже заq),чати працiвникiв

пiдпорядкованого йому структурного пiдроздiлу (у разi утворення такого структурного пiдроздiлу),

а такоЖ (за згодоЮ керiвника Пiдприсмства) iнших працiвникiв Пiдприемства шляхом надання iм

усних та письмових дорученЬ та здiйснегIня контролю за i.r, виttон:tнttям.

Працiвники структурного пiдроздiлу, пiдпоряlковаllого YrtoBHoBartteHolly.

лризначаються на посади та звiльняються з посад (у paзi розiрваtlttя,l р}дового договору з iнiчiативи

керiвника Пiдприемства або i'i засновникiв (учасникiв)) за згодою Уповноваженого,

4. ,Щля реалiзацii чiсi Програми за 1lirшеltпям ttерiвника Пiдприсмства (або

наглядовоi ради у разi iT утворення) ). BiдoIiperl.rleI{I tx пi,цроздi,таХ Пiдприспtства беЗ стац,су

юридичноi особи можуть призначатися вiдповiдалыIi особи (;ta,,li - Вiдповiда,rьнi особи).

Вiдповiдальнi особи Bl.tttollyloTb обов'язtttл Tlt ItорI.1ст)/ю.гься правамIi, передбаченими

у uiй Програмi для Уповновахtеного, у llertrnx дiялыtостi Bi.ltol<peltлeH1.Ix rriдроздiлiв Пiдпlэtлсмства

без статусу юридичноТ особи, в яких BoHII пl]а[tюIоть.

уповноваlltений у межах вLIконання cBoj\ посадовl,tх обов'язкiв мас право давати
ycHi та письмовi доручення i виплагатлr ]i в1.1конання Вi.ц Вiдповiда_,lыlих осiб та здiйснюс контроль

за дiяльнiстю Вiдповiдальних осiб.

2, Обов'язlirt T,l правп Упов l to lзililtcIloгo

- 1. обов'язки Уповноваlttеного:

1) вLIконуватIIсвоТобов'язltl,tIJеупеl)сlliliеIJо;

2) органiзовувати пiдготовItу, 1эозроб.пятt,t i подавати на затверд7(еIIl{я

керiвниttУ (виконавчомУ органу/нагляtдовiй ралi) BIrylрiшrri лок},}IсIlтrl Пiдприсмства з питань

формування та реалiзацii цiеi Програми;

з) органiзовуватrt проведеIlня пеlliодtI,1llоt,о оцiнlовання корl,пцiйних ризиrсiв

у дiяльностi Пiдприемства;

4) забезлечуваrи Blacrloдito i Koo;l:ttttltttilo rti;lc сrрукtlрt.tими пiлрозлiлами

Пiдприемства щодо пiдготовки, виконання та контролю за tsиt(онанням заходiв, передбачених цiею
Програлтою;

5) надавати зacHoBIlllI(aNl (учасrtltttалt). KepiBHltlty, орг]IIа\l упрllв,ltittня,
посадовим особам ycix piBrriB, працiвлttrкам' ПiдпрrrепIства роз'ясненl]я та iндивiдуалыri
ltонсультацii, пов'язанi з реалiзацiсю цiсi Програпли та вI.IконанIIям вlINlог антrlкорупцiйного

законодавства;

адаватI-I працiвникам Пiдприсмства або особам, ,яtti проходять наtstIа[IIIя у Пiдприслrствi чи

виItонуIотЬ певну роботУ на пiдставi цивi,лыIо-правових договорiв. укладеIлих з Пiдприсмствоtпл,

N,Iетодичну допомогу та консультацii щодо повiдоN,Iлення про мо;кливi факти корупцiirних або

пов'язаних з корупцiею правопоруlrtеIIь. iншttх лор),шеlIь Заrtоlrу YKpa1Htl кПро запобiгання
корупцii> та захистУ викрива.tiв, проводити H:lBLlaHHя з цих ]tитаIIь;



7) Забезпечувати iнфорN{ування громадськостi про здiйснюванi Пiдприемством

заходiв iз запобiгання корупцii;

8) органiзовувати проведення заходi]] з пiдвищення квалiфiкачii працiвникiв

Пiдприемства з питань запобiгання та протидii корупцii;

9) регулярно, не llеlIше Hi;tt одtrtt раз IIа 2 роки, пiдвищуваIи овою

квалiфiкацirо, iнiцiювати перед керiвникоIчt Пiдприспrства питання цодо проходження свого

професiйного навчання (пiдвищення квапiфiкацii) ;

10) в)l(ивати заходiв з виявлеlIня конфлiкту iHTepeciB та сприяти його

ВРеГУЛЮВаННЮ, iНфОРмувати керiвIIика Пiдпри€мства про вrIяв,rlення конфлiкту iгlтересiв ,l,a заходи,

вжитi для його врегулювання;

11) органiзовуватlt i проводити перевiрки дiлових партнерiв Пiдприсплства,

перевlрки у процедурах злиття та поглllнаlIlIя (присднанrIя);

] ?\ братtt 1,часть ), п}rоцедурах добо1l1, rrepctlHa:tr, Пiдпllt.tсlrс l]Jtl! зо]iре\lа

шляхоN,I iнiцiювання, органiзацii, проведеплIя перевiрок ltандlIдltтiв ]lа посilди;

1з) перевiряти на наявнiсть корупцil.iIлих ризиtсiв та погоджувати rlлателti i

ВИТРаТИ, ПОВ'ЯЗаНi З благодiЙtIою та сполIсорською дiяльгtiстю, здiйсненням BHecttiB на пiдтриrtку

полiтичних партiй;

14)

проекти органiзацiйно-розпорядчих докупrентiв, правочlrнiв 11iдприслtства;

15) ОРГаНiЗОвувати роботу вrrl,трiшtIiх ItaHa;IiB повiдолrленttя про молt.rивi

факти корупцiЙних абО пов'язаниХ з корупцiсtО пl]авопоl]ушслlь, iнtt:их порушень ЗаIсону УкраТни

<Про запобiган ня коруп цii',,:

16) отриl\tувати та opt анiзов1 в:lгlt l).,,1.1я_{ i rrepeBipKy повiдоrtлень про

можливi факти корупцiЙних абО пов'язанttХ з ltорупчiсrО l lpitвoпol)\'tlleн Ь, itrших порушень Закону

Украiни кПро запобiгання корупцii) ;

|7) брати участь у проведенлti BllyTpituHix розслiдувань, якi проводяться

згiдно з цiсю Програмою;

18) iнформувати rtepiBlttrKa Пiдпрltсrlства або засновниltiв (1,часнлlкiв) про

факlи-шО MorIcytb свiдчиrtt tt1lo з,111,,",,,,,, ,сор1 лчiйtttIх:rбu пов'яrltних з ttорупttiгю

правопорушень та ittшltх порушеllь вtiл,tог Затtоttr, Украirrи кПро запобiгання

корупцii> членамИ органiв управлiлIня, посадовими особами ycix piBHiB,

працiвниками. представIIl{IiаNlи Пiдпlltlеrtства:

19) у разi вI,iяв_пеIlllя ttорl,пl tiйtl ого або пов'язаного з Kop_r пцiсlо
правопорушення чи одержання повiдоr,Iленгtя про вIILIл]ення таIiого правопоруrшення члсна\.(!I

органiв управлiння, посадовими особап,tи 1,cix piBHiB, працiвлlttкаrt t.t Пiдприемства вжитtt заходiв
Цодо припинення,lакого правопор) шеItltя tl ttet iйtIо. пllотяго}I ]4 го.rин. лtlсьмово повilоrlи.lи лро

його вчиненнЯ спецiальнО уповноваженоГО с1.'б'еttта 1' сферi проти;lii корупцiТ;

перевiрятIr на Ha;lBlIicTb ttорl,пuiilrtих ризllкiв та погод)кувати (вiзувати)



20) органiзовувати роботу та брати участь у службовому розслiдуваннi. яке

проводиться з метою виявлення причин та умов, що прlIзвели до вчинення корупцiйного або

пов'язаного з корупцiею trравопорушення або невиItоllання виN,lог Закону Украiни <Про запОбiГаННЯ

корупцii) в iншиЙ спосiб, за поданняI\I спецiltльнО ),повIIоваrIiеLlоГо суб'скта У сферi про'r,идii

корупцii або приписом Нацiонального агентства з питаIIь заltобiгання корупчii*;

2|) здiйснюватlт спiвпрацIо з викривача\{и, забезпечуватrт дотриrtання iх

прав та гарантiй захисту, передбаtIених Законоrт УкраirIп <про запобiгаt"lriя корупtlii);

22) iнфорплуватrr BttKpt,tBa.riB пl)о Txlli права та обов'язки, передбаченi

законом Украiни кпро запобiгання корупцii), а Takoiit про cTal] та l]езуjlьтати розгляду. леревiрки

та,/або розслiдування повiдоN{леноi ниN,lи iнфорплашii;

Zэ ) iнфорл,rуватlr Нацiона-пьлtе агентс,гво з гll,tтаtlь запобiгtltrrlя корупчii у разi

ненаправлення кадровою слуrкбоtо Пiдп1lllелtства зlсвi.ll.tеttот папеl]овоi коп1l розпорядчого

документа про накладення дисчиплiнарttого стягнеtlllя та irrфорltаrtiйноi КаРТКИ ДО РОЗПОРЯДЧОГО

документа про нак,lаденнЯ (скасування розпоl]яд(lого док),Nlеttта про накладення) дисuиплiнарного

стягнення на особу за вчиненлIя корупlliйнI]х або tlоlз'язанl,tх з ltо1l1,пltiсtо п]]авопорушень лля

внесення вiдомостей до Сдиного дер)Itав}Iого ресстру осiб- яlti вчиttl,tлl.т корlrпuiilнi абО пОв'ЯЗаНi З

коруп uiclo правопору шен няi

роводитIл перевiрку факт1, подаltrtя сl,б'скталли ,цеI(ларуваI]IIя деклараuiй та

повiдомляти LIацiоналыrе агеr1тство з плlтаIIь запобiганлtя корупцii про влIпадки

неподання чи несвосчасного подапlIя таких декларацiй у визначено]иу

законодавством порядку* ;

, ý\,- J забезпечувати форлrування i ведеt,llIя peccTpiB:

працiвникiв Пiдприсltства, прI{тrlгнутrIх до вiдповi.l(алыIостl за порушенItя вliNtОг

цiеi Програми, вчинення корупцiйного правопор),tшення lIи правопор)/шення, пов'язаного з

корупцiею, iнших порушень Закону Украiни кПро запобiгання ttорупцii>;

проведених згiдно з шiгtо Про1 рапlоtо пеllевiрок .li,,tович лар гнсрiв. перевiрок

кандидатiв на посаду, перевiроl; у процедуl).l\ з.пltття та поглIiна]lня (прlлсднання):

проведених згiдно з цiсrо Програщою внутрiшлtiх розс,пi,.rувань;

повiдомлень про ltонфлiкт iHTepeciB, вчIJнення корупчiйпого правопорушення чи

правопорушення, пов'язаного з корупцiсю. iHtttoгo порчшеttttя Закон1, УкраТни <Про запобiганttя

корупцii>, порушення вимог цiеТ Програrл1,I;

дiловоi гостинностi та полrрун KiB;

'26) забезпе,lуRilIll з,tiйснення lI:1Iля,,l)_ I(оllтролIо гl rlotliTo1-1ttHгy за

дотриманням цiеi Програми, антиltоруп ttiй гtого законодавства:

Програмою;

21) проводлIти oчirirty результатiв здi}"Iсllення заходiв, передбачених цiсю



28)

29)

забезпечувати пiдготовItу звiту про стан вllконання цiсi Проrрами;

брати участь 1, спiвпрачi з оl]гаIIllпIи дер;кавноТ влади, оргаtlаNtll

мiсцевого самоврядування, iншими юридлIчниN{и особалtи, неуряJtовиNlи таlабо мilItнароднил,rи

органiзацiями з питань запобiгання коруппii;

30) виконувати iншi посадовi обов'язttи. передбачеlti Законол,l Украiни кПро

запобiгання корупцii>, цiсю Програплоlо, вгIутрiutlliп:rI док.y\{сIIта]\,1rI Пiдпрttсмства. прлrйнятипrrt на

виконання Закону УкраТни <Про запобiганtlя ttорупцiТ> та rticT Програlrи, зокрема Ti, шо спряrtованi

на розгляд повiдоN,Iлень викрlтвачiв та забезпе.rення дотри]чIання IxHix прав i гарантiй захисry.

1) Лрава Уповновз)IiеноIо:от|rи\t\п:tгtt Bi: optlittilr vttр:rвлiння Tll членiв opt ltltiB

у лравл iH н я. лосадових осiб ycix piBH iB. прr ш iB rrIrttiB та п1,,е_tс tlrпttttttil, П i -tл 
l,,и спlс гва 1ctlirl п l lct,rtoBi

пояснення щодо оботавин, що MonryTb свiд.lц.r, про порушенIIя вимог Закону Украihи <Про

запобiгання корупцii> та цiсi Програмrт щодо запобiгання та врегулIовання конфлiкт1, irrTepeciB та

iнших передбачених вимог, обшrеrrtень i забороrr, а Ta]io)Ii з ittшlих пtlTlltlb. яtсi стосуються вI]конання

uici Програми;

2) викликати та опI]тувати осiб, дii або бездiяльнiсть яких clocy}Orbcrl

повiдомлених викривачем фактiв, v Torly чlrс.пi посп.lов1,Iх осiб 1,cix рiвгriв Пiдприспrства;

З) мати з урахуваItrIяпl oбlterItettt,- BcTa]IoI]JeI-IlIx ]aI(oI]oM, достуlt до доtt) rtetlTiB

та irrформацii, розпорядником яких с Пiдпрлtспtство, якi trсобхiдIti для викоIлаIIIIя локладених на

нього обов'язкiв, робити чи отриNIувати iх копii;

4) витребувати вiд iIImlrx cTp),IiTypHIIx tliдроздi:Iiв Пiдлриемства

iнформацiю, документи або ix копii, у то1,1ч ,ll.tс,пiтi, rцо лriстять iнфорrIацiю з обпrежеtlипt лостyполl

(KpiM державноi таемницi), якi необхiдrri для вI.1конання поIIJ]адеIIIIх IIа пього обов'язкiв;

5) здiйснювати обробIt1, iнфорп,lацii, у тому чцqлi персонzLльних ланих, з

дотриманням законодавства про доступ до персональнIlх ланI,Iх:

6) отриN,Iувати дос,I,чгI .l1o сIiлаjlсь]i]1\. Btt1loбtltI.tl.tx та illши\ прltлtiщсltь

Пiлприемства у разi необхiдностi проведеttttя lHTtttiopl,п цiir ttltx зztходiв;

7) отримувати доступ до наявlll1х у Пiдпрllел,Iства електрсlнrtих засобiв

ЗбеРiГаННЯ i ОбрОбки даних, якi Irеобхiднi д-ця Bl.llioнallIIя поI(,тадених на нього обов'язкiв, rа у разi

необхiдностi вимагати офорпллелtня вiдtlовiдпIlх.:iаlltlх tIll пltпероволt,t ttocii;

8) пiдписувати та направляти iнформацiйнi зепI.tти до органiв дерlкавноТ влади,

ОРГаНiВ мiсuевого самоврядуванttя. пiдл],,иt \lcTB. \сгаIIов. оlrгilliзацiЙ ycix ,IropM власtttlс,ti.

ВiДОКРеМЛеНИХ ПiДРОЗдiлiв Пiдпрлtешlства без стату,г_r, tорtlдrтrtноТ особи для отриNIхння вiд tittx
,..:-

lliфор]uацli та NlатерiалIв. безпосередltьо пов л {[lних ,1 Iilll:oIIilllllя\1 обов'lt llliB Уповttовlrlсеного;

9) ПiДПИСувати та напраl}JIяти -rlиcTll до Нацiонального агептства з плIтань

запобiгання корупцiТ або iнших спецitl.,lьно )/ повнов.t;l,,ен их суб'сктiв у сферi протидii корупцii iз

ловiдомленнями про вчинення корупItiйнttх lбо поtl'яз:tнllх .l lio])\ пlti.|о п|)ilвопог) шень. illItItlx

порушень Закону Украiни кПро запобiганlrя корr,пrдii>;



10) здiйснювати контроль за дiяльнiстю Вiдповiдальних осiб у
вiдокремлених пiдроздiла-ч Пiдприсмства без статусу юридичноi особи, давати iм доручення,

розпорядr(ення i вимагати ix виконання,

11) звертатися до НацiоFlального агеtlтства з питань запобiгання корупцii

щодо порушених прав викривача, його близьких осiб;

12) визначити з-попtiltt пiдrrорядкован l.tx liol,ty працiвниrtiв orrpeM1, особу,

вiдповiдальну за реалiзацiIо повнова)Iiень Уповноватtеного iз захист1 виtiривачiв;

13) виконувати iншi визtлаченi Заttоttо.rt Уttраiни <Про запобiгаttлtя корупцiill

ПОВНОВa>кення, спрямованi на всебi,lнlлй розrляд повiдопlлеtlь лро вчинення корупцiйнrrх або

пОв'язаних з корулцiсю правопорушень та iH Lttltx порr ш clI ь вrtлtог Заttону YKpaiHll (Про запобiгання

rtорупцiТ>. у roMy числi повiдопlлеttь BиIclrltBl,tiB. lахисt Ixllix л1lllп i свобо.l:

14) iнiцiIовати проведення пеlэевiрок з ttiдстав, передбачених Законоrл

Украiни кПро запобiгання корупцiТ> та uicIo ПрогралrоIо;

15) iнiцiIовати провсдення влt1,,1р|ц111'* розслi.цувань у з]]'язку з Nlо)tt]lиви}I

лорушенням Закону Украiни кПро запобiганIlя корупчii> та цiсi ГIрограirrrI;

16) ВнОсити Itерiвниltу ПiдпiэислtсгвtL llодан]tя про прIJтягнення до

ДИСЦИПЛiнарноi вiдповiдальностi осiб, BllHIlllx у порушеIлнi Закону Украiни кПро запобiгання

корупцii>, цiёi Програми;

17) бРаТи участь l, засiдаlлпях робо,tt.tх г]]\,п та копliсiй Пiдприсмства з

питань, що належать до компетенчii Уповl IоваrItеного;

18) iнiцilовати проведеннrI ]{аl]ад з питань запобiганIIя та вIiявлеllня

корупцii, виконання цiеi Програлlи;

l9) Зап) чаги ло BIlliol!lllllя сt,оj'l ttoBHoBl)Iicllb зJ зго:ою tiерitзttика

Пiдприсмства працiвникiв Пiдприемства;

20) надавати на розгляд ltерiвtlиltа/наг;rядовоi рад!1 Пiдrtрl.tемства

пропозицii щодо удоскона.lення роботи УповноважеlIогоhiлрозлiлу Уповноваrкеноl о;

2l) ]верtатпсЯ Jo t._tсttовниltiв {1,t.rсttиt;iв). I;е1.1iвника. opttrrtiB улравлiння
Пiдприсмства з питань реаJIiзацii cBoix повноважень та виконання посадових обов'язкiв;

22) iншi права, перелбачеtri Закоrtо;rl YKpaTlrlt кПро запобiгалtня корупцii>,

uiсю Програмою, трудовим договороj\l, ]]осадовоIо irrс,rрl,rtчiсю Уповноватiсttого. iншими
внутрiшнiми документаI\,Iи Пiдприсплства.

2. Гараllтii lrезалсiItIлостi
1. ЗДiЙСнення УповноваlIсенипi своiх фуццif{ у Пiдприсп,тства е незалежним.

ВтручаннЯ У дiяльнiстЬ Уповновалtеного з боку засновttиttiв (учасникiв), керiвника Пiдприсirtства,

органiв управлiння та членiв органiв управлiння, посадових осiб ycix рiвпiв, лрацiвнлrкiв,

представникiв- дiлових партнерiв Пiдприсмсr ва. а такоll( irrших осiб lIe допускасться.



2. Пiд втручанняпт слiд 1lозумiти:
1) вiдмову в наданнi Уповноваrкенопrу iнформачiТ, документiв, доетупу до

iнформацiТ та документiв, право на отри]\IаFIня яких [Iа€ Уповноваяtений,
2) буль-який вплив rrа прийнятгя Уповновалtеttим рiшень та вчинення дiй,

ЯКИЙ ЗДiЙСнЮеться поза межами повноваiкень органу управлiння/особи, що tsчиняс вплив]

передбачених законодавством, cTaTyToN{ Пiдприемства, рiшеннями органiв управлiння або

ВrrУТРiШНiМИ ДОкументами ПiлприtпIства (IIалриклад. надсlIlIя вttlзiвок шодо зпtiс г1 висttовtсiв_ якi

МаЮТЬ бУти здiЙсненi Уповноваженим за результатами перевiрttи дiлових партнерiв; щодо кола осiб-

СУб'СКТiВ ДеКЛарування, повiдомлення про факти несвосLIасного подання деtt.парачiй яки\.{лI не

молtуть бути направлеIлi до Нацiонального агеItтства з пt.tтань запобiгання корупчii тощо);

З) дii/бездiяльнiсть, яtti спричиItяIоть обме;ttення або порушення прав

Уповновалtеного (наприклад, необгрунтована вiдлtова у надаrtlтti ulоl]iчноi вiдпr,стки за графiколл;

необгрунтована вiдмова у напрltвленнi ]tля проход)I{енгlя l tав,lагiня/пiдвl.тщеiIгIя квалidliкаuii.

ПеРеДбаЧеНОГО вiдповiдним планоп,1- гра(liltолl: необгlэr,ttтоване обNIе)I(ення розIliру або невиплата

ЗаОХОЧУВМЬНИХ Та КОМПеНСаЦiЙних виплат, передба,лешлх трудовиi\{ та колективнип,1 договора\{и,

тощо);

4) Дii7беЗДiяльнiсть, яIti ttе1:lеш ltод)I(аIоть ]]1.Ilio FIalIIIIo посадових обов'язкiв

Уповноваrкеним (наприклад, безпiдставlIс напl]ав.IеIIIIя Упогзt t о вz't;ltсttого у вiдрltд;ltеltltя з вiдрttвоrt

вiд робочого- мiсця; необгрУнтоване позбав-пеttгtЯ УповноваlItеноГо доступУ До робочого п{iс]tя,

персонального комп'ютера; безпiдставне вLIлучення докупtентiв, яtti зберiгаються в

Уповноваженого; незабезпеченl,tя Уповнова;ttеного ltarelli:1_1bllII\IIl pec_\pcalttt. необхiдrтl.tлтt t jl"пя

виконання покладених па нього завдань, iIелIалаIIIIя дос,l\ п\ _lo ctlclL-\I]t .liловодства Пiдпрrtспtства,

засобiв зв'язку тощо);

5) ПОКЛаДеННЯ На УповноваlItеrrого обов'язltiв_ надання доручсl]ь з питаIIь, що
не нацехtать абО виходять за I\,1ежi riого повновеrt{ень, вI.1зIIаllеIiLlх ЗаIiоно\{ YKpaiHrt <Про запобiгалтtrя

корупцii> i цiею Програмою, та обмелtуIоть вlIIiонанIIя [II{I,I посадовlIх обов'язltiв.

З. Уловноваlrtениl-т не плолtе бутлt звiльпеrtлlr:i чи примушений до звiльнеttня,

притягнутиЙ до дисциплiнарноi вiдповiда"тьliостi чrl пiд дагtиti з боку засновнr.rкiв (уцпбgрl,aiu;,

керiвника, органiв управлiння Копtпаltii iTtI1.1IllI ttегатttвII]I\! заходаfiI вп-,rrtв1,(переведсttlrя, атсстацi;t.

змlна умов працl, вlдN{ова у признl,tеll н i на в l lш) 
. 
посс, l\,. зIIсlt LI]c II I Iя заробiтrrоi плати, вiдvова вiд

продовженЕя трудового договору тощо) або загрозi TaKrlx заходiв впливу у зв'язку зi здiйсrlенняпл

антикорупцiйних заходiв, виявлення\t та повiдопtлеtl ll ялl про пlо;Iсливi фактr корупчiйнl1х або

пов'язаних з корупцiсю правопорvrпенL. iHttItlx по]]_\,]]IеlIЬ Законr, YKpaiHt,t кПро запобiгалlIlя

корупцii>,

,Що негативниХ заходiв впливу Tarto>it палеrtсать формально праволriрнi рiшення i дiТ

засновникiв (учасникiв), керiвниltа, органiв управлirrtIя ПiдпlэлIеrtства, якi носять вибiрковий
характер, зокрема, не застосовуIоться до iнtлl.tх п;эачiвнtlltiB, ttерiвгtиliiв 1, подiбнrlх ситуацiях та/або

lle застосову ваJтися до УповнОва)l(еногО у полiбних ситlаltiях tзr ло:iбtlих обсгавин) ранiше.



4. ЗаСТОСУВання до Уповноважеltого дисциплiнарних стягнень здiйснюсться за

попередньоЮ згодою наглядОвоi радИ (якщо на Пiдпlэлtсllствi )/TDopCIla наглядова рхда) або органу,

ДО СфеРИ УПРаВЛiННЯ якого на.,Iе)кить Пiдприеллство/оргаItу, яl<rtl-t здiйснюе управлiння
корпоративниМи правами' що напе)l(атЬ дерlttавi у cTaTyTIIoN{Y Itапiталi Пiдприсмства (дапi 

-
Уповноважений орган управлiння)6.

5. Вiдсторонення кер iBlI l.t ltol,t Пiдпрllсл,tства Уповноватtеного вiд в;rкоttаtltля

посадових обов'язкiв здiйснюеться за полередньоIо згодоIо tлаглядовоi ради (якщо гtа Пiдприеiuствi

утворена наглядова рада) або Уповнова}кепого органу упр:lв.п il t l l я.

6. У разi порушення гараIrтiй неза-пелirtостi Уповноваrrtений повiдоrIляс про це

НаГЛЯДОВУ РаДУ ПiДПРисмства (якщо на ПiлпllttслIствi \"],воl)ег]а II.1г,пядова ра.ца) або Уповнова;Itен l.tй

ОРГаН УПРаВЛiНВя8 та, за необхiдностi, Нацiональне агеlIтство з пI-1Tallb запобiган}Iя корупuii.

7, ЗаСновниttи (учасники), керiвниtt, оргаtrи управлiння Пiдприемства, посадовi

особи ycix piBHiB Пiдприемства зобов'язанi:

1) забезпечуватинезll-,lсл;ttiстьУпоtlноваlItсIIого:

2) Забезлечувати Уповноважеrrому нrле;tсtli лtатерiltльнi, органiзацiйrлi умови
працi (окремий кабiнет, сейф лля зберiганпя доttуплеltтiв, робо.lе лtiсце, ослtащене офiснипли мебляпли,

ttОМП'ЮТеРIlе ОбЛаДНаННя та оргалtiзацir"пrу TexHirty. доступ до llepelri IHTepIleT! каrнцелярське

ПРИЛаДДЯ! ЗаС'ОбИ ЗВ'ЯЗКУ, Облirtовl.tЙ запI.Iс e.:IcKTl]olIrtoi rtoIItTcrBtrT cltprtHbltи) та достатtli рес)/рси для

виконання покладених на нього завдань;

3) сприяти виltонапнIо УповгlоваlttеItип1 завдань, передбачених Законопл

УкраiнИ <Про запобiгаНня корупцiТ> 'га ltiсю Програllоtо; ]]а ]]Ili\lог}/ Уповt toBaжertot.O нalдаватll

ir.rформацiIо та документи! необхiднi для BIl1(oHaHlIri ]lOl(jla.lleI lих ila нього обов'язкiв, сприятrI

проведенню внутрiшнiх розслiдувань, забезпеlryвати залучення працiвникiв/ресурсiв для виконання

Уповноваяtеним та пiдпорядкованими йому працiвникаплrr своiх обов'язкiв;

4) pearyBaтLi у роз)'\,Il]l.Iii строк IIа пttcb,rtoBi Tit 1cHi звернеllltя, пропозиllii та

рекомендацii Уповнова}кеноrо, надаtri HttllLt ). l\le)iiax 1lеалiзаuii uicT Пllогlэами.

Iv. УправлiItня корупцil"rllllпrll рllзrrками

1. !ля ефеItтttвttого з:L;lобiгання rtорl,пцii v своiй дiяльностi Пiдприелtство

застосовуе ризик-орiентований пiдхiд та створtоё cIIcTclI\/ \;пl]ав,пiIILlя l]изIIliа]\IлI, яка передбачас

здiйснення регулярного оцiнювання ttop1 rrrtiйtttlx 1ltttttt,,iп. Lj.I.1llrl\'lill\ Ilo,,Ke заt1,Iавl,]и -liяльнiсгь
Пiдприемства, вжитгя заходiв, необхiднr,lх та достатtIiх для iх чсунення або мiнiплiзацii, i;1

ПОДаЛЬШОГО МОНiТОРИНГУ Та КОНТрОлIо, а TaKo)It онов,.lеllllrt jcH\/юl||ly аrtтиt<оltч п цiйних захолiв

ВiДПОВiДНО ДО ЗПliн внутрiшlIього та зовltiшlll]ого сер,едоI]14ILlа дiяльгtilс,гi П iдпрliсл,Iства.

2. Пiдприсплство здiйсt,rrос перiодltчtrе оцiлItотlаtlltя Itорупцiйнltх ризl.tкiв у своiй

дiяльностi, метою якого с:

1) iдентифiкацiя ouyrpi.uni* та зоlзlлiшrIiх Ko1-1ytLtlil.-I Hlrx ризиrtiв у бiзнес-

лроцесах Пiдприемства;



2) оцiнка достатностi, вiд]Iовiдностi та ефеItтивностi iснуючих заходiв для

наJIежного запобiгання, усунення або мiнiмiзацii iдентифiкованих корупчiйних ризикiв;

3) аналiз та оцiнка (визначення piBHiB) виявленлtх корупцiйних ризикiв;

4) визначення за npiopttTeTol,t високо рI.1зиIiовrtх бiзнес-процесiв з урахуванняшt

характеру та ступеня вразливостi бiзнес-процесiв ло корупцii.rнr.tх ризиtсiв, piBHiB оцittениr

корупцiйних ризикiв;

5) розробка заходiв з плетоtо ефектLIвIIого усуrIеIIня або MirtirIiзartiT корупuiйних

ризикiв у дiяльностi Пiдприсьлства.

З. Органiзацiю проведенIля перiодlrчного оuiнIованttя rtорупцiйrrих рlrзикiв v

дiяльностi Пiдприсмства здiйснюе Уповноважений.

4. Пiдприемство Mo;tie здiйснtоватrr вttу,t,рiшнс таабо зовлtiшllс оttiнювlння

корупцiйних ризиttiв.

Внутрiшнс оцiнювання корупцiйних риз1.Iкiв здiйсtrlос робоча група, яка формусться

з представникiв структурних пiдроздiлiв Пiдприсллства.

Зовнiшнс оцiнювання ttорупчiйIIих 1lпзиltiв з.лiйсttlоtоть за-лr,чеtti ПiдпрIlсллствоl,t

аулиторськi. юридичнi. консалтинговi lсоrlп.tнij lбо ttезltле;tttti еl(спе|)lи.

5. Пiдприсптство здiйслпос оцiI.tlоваtrня корупцilirrlлх ризикiв у своiй дiяльностi

з перiодичнiстю не рiдше одного разу lla 2 роtси.

6. Пiдприемство NIo)l(c прlлйltя1,I.t 1эitltеtIгtя щодо здiйсttеttl,tя orLitttttt

корупцiйних

ризикiв за процедурою, визначеною закоlIодавствоNl .

7, За реJ),льlilа\ltl оцittювання корупчiйttих ризикiв у лiяльностi

П iдприсмством формусгься petcTp ризttкiв,

8. Ресстр ризикiв поlJIlllеll rliсти гtt:

1) iдентифiкованi корупцiйнi ризики. с(lери (напрями) дiяльностi Пiдприемства, у яких вони
iдентифiкованi, ixHi описи, джерела, iсrtуIочi заходи контролIо, оцiнку iхньоi достатностi,
вiдповiдностi та ефекти внос гi:

2) piBHi виявлених ttорl,пцiйних 1эизlrlliв;

3) пропозицii щодо заходiв iз усчнення або r.Iiнir,riзацii виявлених корупцiйних

ризикiв (у тому числi, оrrовлених/новltх анти ItорупцiйIIrtх заходiв на piBHi Пiдпlэисrtства та/або на

piBHi бiзнес-процесiв), TepMiHiB (cTpoKiB) ix виконання, вiдповiдальних пiдроздiлi в/виконавцiв,

необхiдних pecypciB, iндикаторiв вl.rttoll аl Il tя),

9. Реестр ризlлкiв пiс,ля tiого о(lорrIлення за резу,lьтатамlt оцiнюваняrr

rtорупцiйних ризикiв подаеться на затверд7кеllltя ltelэiBttIttty (ви rtoiraB,rolry органу або наглядовiйt

радi) Пiдприемства.

10. Керiвник (впкоltавчиti оргаtI або tIаглядова рада) Пiдприсплства

затвердя(ус ресстр ризикiв та забезпе,tус вlки гтя лередбаllеIIItх IIиNI зrхо!iв. у rorly ,lислi ш.,lяхо]\l

оновлення iснуtочих антикорупцiйних заходiв" та видi-цяс для цього лtеобхiднi ресурс1.1.



11. За запитом учасника (засновника) Пiдприсмства ресстр ризиttiв

доводиться до його вiдопла.

12. Реестр ризикiв нада€ться для виконання вiдповiдальним

пiдроздiлам/виконавцям> а також може бути розмiщений па вебсайтi ПiдприсtчIства (у разi його

наявностi) для ознайомлення ycilta зацiкавлел IlIN,lи особаrлrt.

1З. Уповноважений здiirснюс молIiторинг виконання заходiв iз усунення абО

мiнiмiзацii виявлених корупчiйних ризикiв. гогус la подас звiтнiсгь шоlо стану виконання захо_liв

у порядку та строки, визначеrri цiею Програптоло.

V. ПpocBiTltttttt,tti llt xtl. ttt

1. Перiодlrчне IiaвtlalIIIrI з пtiтаIIь запобiг:rння i вt.lявлення корупuii
1.3 метою формування н&r]е)fitlого piBHrr антиttорупцiйноi культури УПОВНОВаlttеНИЙ

забезпечуе органiзацiю обов'язкового ознайомлення iз полоrrtенrtями Закопу УКРаiНИ КПРО

запобiгання корупцii>, цiеi Програми та прийнятими на jT виконання внутрiшнiми докуМеНТаil,lИ

Пiдприсмства новопризначених праuiвнttкiв. lt1.1сдсtltвttиtсiв lli:прtIслlсгва та ОСiб. ЯКi прОхО:яrь

навчання на Пiдприемствi чи виконуrоть rreBHy робот1,,

2. Пiдприеплство забезпечуе EaJIeItHe та достатFIс доведення поло;кень цiеi

Програми та внутрiшнiх докумеtrтiв Пiдпрt,Iспtства у сферi запобiганIIя та протидii корупuii, зlvriн У

анти коруп цiй ному заl(онодавствi Tl прrtt tttui його зlс r ос1 BJlll1,1 -l.о 1cix п ра uiBH и KiB. лредст:rвнtrкiв

та дiлових партгtерiв Пiдприсмства шляхолl iltфорплувалtлIя (rtoпryH iltацiй).

з. Вiдповiдальнип,r за iнформl,валlllя з пIIтаIIь запобiгання та виявлення

корупцiТ с Уповноваrrtений.

4. Пiдприепtство забезгtе.rl,с псрiоди,tttе tli.цвrtщелIIlя квапiфiтtаuii (навчаrtttя)

rtерiвника, членiв органiв управлiння, посадовлIх осiб ycix piBrriB, працiвникiв, Уповноваltеного та,

у разi необхiдностi, - представникiв Компаriii.

5. Керiвниtс ПiдпрIlспtства та Уповнова;tеttий IIроходять пiдвищення

квалiфiкачii (навчання) з питань запобiгангrя,га вIlявJlеIIlIя rtоllупшii tlc рi,цlле одного l]азу на 2 роки.

6. Плановi наачання iнLuи.t посадовr.rх осiб Пiдприсмства здiйснтоються

вiдповiдно до:

1) затвердженого Itеlэiвгtцttопл l1iдприсrlс,гва теN{атичllого плану-графiка на

кожний piK, який готуе Уповноваженrtй;

2) окремих докупtентiв, якi доводять до l]иконання Пiдприсмствошt

материнською (холдинговою) Коп,Iпанiею.

7, ' Антикорупцiйнi нав.tа,пыti прогl]хIllt (базовi та пог,rибленi) реlпiзl,rоться яtс

дистанцiйно, так i очно.

8. Тематика та форма наtsчаJIьнrlх заходiв (сеплiнари, лекцii, практикуNlи,

тренiнги, iндивiдуальнi заняття, вебiнари тощо) визиачаtоться з урахуванням:

l) зпliн 1 заltоllодllвс t Bi:



2) пропозицiй засновниItiв (учасникiв), керiвника, органiв управлiння,
посадових осiб ycix piBHiB, працiвникiв Пiдприсп,Iства;

результатiв монiторингу/оцiнltи виконанtIя цiеi Програми;

результатiв перiодичного оцiнюванлIя rtоругrцiйних ризикiв у дiяльностi

Пiдприемства;

5) результатiв проведеltих перевiроlс та внутрiшнiх розслiдувань;

6) РеЗУЛЬтатiв ttepeBi1lott дот1]I.I\1.1ltllя tlнтl.tttоlэупчiйного законодавства,

проведених Нацiональним агентством з питаltь запобiгаllllп riop1 rluii'.

9. У разi виявлення фактiв вчи}tеl]ня корупцiйних праtsollорушень у

дiяльностi Пiдприемства Уповноважеuл1}'I форr.rус списоtt працiвпиttiв, якi беруть уIIасть у реалiзачii
високо ризикових бiзнес-процесiв i повлпllIi проl."lтl.t обов'язкове позаllергове навLIZIIIIIя. а таt(ож

формус i реалiзуе вiдповiдну навчальну лрограN{у.

10. НаВЧаЦНЯ Завершу€тьея тестувалIFIяN,{ осiб, якi брали у ньому участь, на

piBeHb засвоення навчальноi iнфорпIацii або iHltlltl,t способоlI вtrхiдлтого контролю знаI{ь.

1 1. УповноважсltlIt:i зjliйcH]oc об-l jii зп.rо:iв iз пiдвltщеttttя rtвzr,лiфiкпчii у
сферi запобiгання та виявлення ltорупчii. облiк прltсl,гнiх Ita таких заходах та оцiнку iх
ефективностi.

2, [Iаданlrя пра rцiвrrrtкitпI роз'ясllень T1l lio t Iс\/"ц ы,il ltii't Yttcl Bllollairtellllпr

1. У разi паявностi п1,IтаIlь щOдо l)оз ясllення oкpe}lll.\ положень цiсi
ПрограмИ засновникИ (учасниrtи), керiвниlt, ч.лени оргаttiв управлirlня, посадовi особи ycix piBHiB,

працiвники та представники Пiдприемства I{о)ltуть зверIlутl.tся до Уповноваженого за отриманняN,I

усного або письмового роз'ясненrrя або коltсч;lьтацiТ.

2. Уповноватtен1,1й надаtс роз'ясtrсtttля або ttot Iсч,ltьтацiю 1,розумнl.rй строк, але

не бiльше 10 днiв вiд дЕя отримання зверне]iня. Якщо у вtiазlttltIii сгрок rlадаIи роз'яснення або

ttоtlсультацiю неможливо, Уловновалtеllltr-I п,Iо}iе продов)IilIтIl cтpol( розl'ляду звернелIня! про що
обов'язково повiдомляеться особа, яка звеl]II\/,[ася за poз'lIcltetTtl.1tlt або коttс),льтацiеtо. Загалыrий

строк розглядУ звернення не N,Io)Ke перевrlц\/вати ЗО дrriв Bijl дI{я Iiого отриN1ання Уповновалtенl.rм.

3. Уповповаrкенl.tй узагальню€ найпошпрелliшi питання, з ,iких до нього
звертаються, вiдповiдi на них та розпLitцl,с 1,з:lгалыrспi роз';tслtеttItя (коlrс1,-тьтацii, тощо)
iнфорптацiйного характеру IIа загалы Iодост\,п]]1,Iх для праtliвгIl.rttiв l1iдприсллства ресурсах та/або

поширюс iх iншим чином (наприклад- засобашrи елеrtтропtlоТ поtrггt,l).

4. , Уповноваlкений ltоlсе обираr'tt li iHrrri форпли rIаданIIя роз'яснень та
консультацiй з питань виконання цiеТ Програrrи ia аптrr коllупцiй ного заколлодавства (палr'ятки,

керiвництва, вiдеозвернення тощо).

з)

4)



VI. Заходrt запобiгаIIIlя Til перевiрrсlt

Запобiглllrlя та l]регулIоваIlrlя ltонф,чiltту iптересiв

1. Пiдприсмство прагне забезпечити, щоб конфлilrт iHTepeciB не мав

несIтриятливого впливу на iнтереси Пiдприеплства, а таIiож iнтереси ii' клiснтiв/замовникiв,

ЗаСНОВНИК(iВ)/УЧаСНик(iв) шляхом запобiгаlttIя, вLIявлеltl]я та врегу,[lоваЕIня конфлiктiв iHTepeciB.

2. ПiДПРиемство здiйсlIIое запобiганtlя rit ]Jpei уJllоtsання оитуацiй Itонфлiкту

iHTepeciB на ocHoBi таких принчипiв:

1) обов'язковiсть iнфорпrування працiвt I rrKaпl I.; лро ctlTyauii, що N{ають озIIаки

конфлiкту iHTepeciB;

2) недопущенняBlIIlIl1{Ilонняконфrril;ty ir,rTepcciB;

3) iндивiдуальний пiдхiд при розглядi та оцiнюваннi кожного окреN{ого

випадку, що мас ознаки конфлiкту iHTepeciB.

3. Працiвники Пiдпрлtслтства зобов'язlLtti tte пiзнiше настулного робочого дня

З ДНЯ, КОЛИ ДiЗНалиСя чи повиннi були дiзнатлlся про trаявlriсгь \, ни\ реального чи потенцiйного

КОНфЛiКТУ iHTepeciB- письлtово повiдолIlIгtt про це свого бсзпосередltього tсерiвttиttа та

Уповноваrrtеного, не вчинят!1 дiй та не пlэ1.1йллатtl рiшеttь в )/\1овах l]еаль}Iого ltонфлiкту iHTepeciB та

втtити заходiв щодо врегулюваIJI]я реального або потсtIrtiй;лого конr|lлil<ту iHTepeciB.

4. У РаЗi виникt.tеIII]я реальllоl о lбо поlсttцiйtlого коltrlrлiltl1 iHTepcciB 1

керiвника Пiдприсмства BiH пtLсьмово повijtошlляс про lle Уповноl]1l)Itеного та особу або орган (у

Tolly числi колегiальний), до пoBIIoBa)I(eIIb яrtоТ (якого) IIa,[er(tITb звi,пьнення/illiцirоваttня звi",lыtення

з посади керiвника Пiдприемства.

1.

5. У разi виникнення реzLпьного або потенцiйного конфлiкту irrTepeciB у
ПРеДСТаВНИКа ПiДПрlтсмtства BilI пl.rсьl,tово повi,цол,tляс про це Уповноваже}lого.

6. У Р:rЗi Виt,tиltltсIjll)l рсilльllоlо ltбо ttoTettrLiйItoto коtt,l,лittrу iH r..pcciB 1

Уповноваженого BiH письмово повiдомляс про це ltеlэiвника Пiдприс;rtства /наглядову раду
Пiдприемства (у разi якщо Уповноваlltенrлпл пiдзвiтниi:т та пiдконтрольний нlглядовi радi
Пiдприсмства.

7. Безлосередttitl керiвttrпt особlt протяго\I дl]ох робочltх днiв лiс.rя

отрI]мання повiдоlrлення про наявrtiсть у пiдлеглоi йолt\, особи реаJьного .Ilt потенцiйltого

конфлiкту iHTepeciB приймас з урахуваrIпяN,{ рекомен;lацil.-t Уповltова;Itеного рiшення про спосiб

врегулIованнЯ конфлiктУ iHTepeciB, Про що ПоВiдомляе пllацiвlltttlа.

8. , Безпосереднiti керiвtlпк. якоIl}, с-гало Bjлorto про коrIфлittт ir;tepeciB 1

пiдлеглого йому працiвпика (у тому числi 1, разi 
' самостir'tного вLIявлеIIня конфлiкту iIlTepeciB,

наявного у пiдлеглоi йому особи, без здiilснення ltelo вiдгlовiдноrо повiдоп,lлен ttя), зобов'язаниr-t

iпформувати Уповноваженого та вжити пеl]едбаченI-rх цiсtо Програrtото заходiв для запобiгання та

врегулювання конфлiкту iHr ерес iB,



9. Врегулlовання конф-пiкту iHTepeciB здiйснюеться за допомогою одного з

нижченаведених заходiв (окремо або в посднаtrпi):

1) усунення працiвнttt<ll вiд виttонання заIJдаIIIIя, вчинення дiй, прийrtяrття

рiшення чи участi в його прийняттi в умовах реапьного чи потенцiйного конфлiкту iHTepeciB;

2) застосув0llllя зовttiшttього l(оlllголIо Jal BlllioHalIlIlя)l особоlо вiдловi:ttоtо

завдання, вчиненням нею певних дiй ,tlt прttiIItяття рiшеl]ь;

3)

4)

5)

6)

10,

обNIеження дос,rупу працiвltltttа до певноi iгrrрормrацii;

перегляду обсягу посадових (фуllкцiоIIа'tьнrtх) обов'язкiв прачiвttttка;

переведення пpauiBHttt;a нс iH l ll) л(l\,i1_1) :

звiльнення працiвrltt tta.

Порядок застосування заходiв врегулtовалtгlя ttонфлiкту irrTepeciB та його

ОСОбЛИВОСтi для рiзних категорiй осiб встановлlоIоться YпoBttoBalteHttirl з урахчванняN,I таких вимог:

ереведенlIя працiвtttlttа lllt it,l r, .]ocaJ} з:rсlосопусIьс)l лllше за його зголою 1 разi.

якщо реалыtий ,lи погеttцjйttttй liонll)лiliг ittle1,,gqig 1 _riялыtосli працiвниtса пtас

ПОСТiЙНИl't ХаРактер i не lro;lte бутrt врегульоваttиt"t iлтши,rt шляхо]\{ та за наявностi

BaKaHrHoi lloca-fи, яка за своl'лtи \:lp1lliTeplIc,l икэrIи вiдповiдаг особистилt га

лрофес i й н и пr я lioc г,l \t пl)il l I i l,, j l { liil:

1\z) ЗВlльнення працlвнIIliа tз заlirlаноi посадIl \, зв'язку з лIаявнiс,гю коllфлirtту

iHTepeciB здiйснюсться у разi, якцо реальнl.tit .ttI потеl tцiйлtl.t i.t ttotrф;IittT iIlTepeciB 1, його дiяльностi

мас постiйний ХарактеР i не пtortte бути врег1,.пьоВаний в iгIшrli-I сIrосiб. 1,Torty чпслi через вiдсl тrtiсть

згоди працiвника на пе]]еведення або llа lIозбав_rення пр]Iвllноlо iHTepecy;

J) У РаЗi винttкненtIя по.енцiйllого rJо ре{lJLного коttr],лiкту iHrepeciB 1

представника Пiдприсмства припиlIяС пpllboBi-lttoclttttr iз ttиrt. У l,:tзi яttшО Коttr]lлi111 iH rеllеqjз 1

представника ПiдприеtuIcTBa плас постiйltttй xapaliтei], п]]едсl,свlIIJк П iдпlэllсr,rства пiдлягае занесеннlо

до перелiку осiб, послуги якrlХ не пiдляt-.ttоть llll]iоl)]tстill]lI]о-га,/або lla l(opllcTb яких не здiйснюIоться

платежi.

11. Рiшелtня про в]]сг\'-п Iоt]аIlня Kort(l,;iiTrTr itt-tepeciB у дiя-,lыlостi ttelliBttttttlt

Пiдприсмства приймасться особоlо або оргаIIо}{ (у TorIl, чlтс-,ri Itолегiальгtlллt), до повгtова;ttеIrь rrKoi

(якого) належить звiльнення/irI iцiювалIлtя звi,rьtлення з поса.,lI,1 ttеlэiвника Пiдпрlлелtсrва. протягоNI

двох робочих днiв пiсля о,lримання повifомлення, ПРО пllrrfiн9lg рiшення HeBi_ttt.laдHo

повiдомляються особа, якоi воно стосусться, та Уповноваrttеrlий.

12. Працiвники Пiлприслтсt'ва \{О)i)/.гь с-\,Iос.гiйllо BTtttTl.t зlходiв цодо
вреryлlованнЯ конrРлir<тУ irlTepeciB шлях.lrt лоtбlв.lсttttя вiLповi lllого llрив1 lного itlTe1_1..c1 r

наданням пiдтвердних документiв безпосередltьоплу ttерiвниttу та Уповновалtеноьlу.

1з, Керiвник Пiдприсмства пtо;ltе саьIостiйно вrкити заходiв щодо
врегулювання конфлiкту iHTepeciB шляхоrl позбlв,tеtttlя t,i_tповi lllUго л|)ивa]llIого it,tTcpecr з



НаДанням пiдтвердних документiв Уповноваultеноп{у, а TaIio)K особi або органу (у ToMty числi

КОЛеГiаЛЬНОМу), до повновa>кень якоi (якого) наJIе}кить звiльнення/iпiцilовання звiльнення з посади

керiвника Пiдприомства.

14. У разi виникrrення реа[ьпого або потеttцilirлого конфлiкту iHTepeciB у

ОСОбИ, яка входить до складу колегiального оlэгану (орган1, 1,ttравлittllя ПiдпрrtспIством (наглядовоi

ради, правлiння, iншого виконавчого органу), коп.riсii. робочоi групLl, те}Iдерного коп,tiтету тощо),

пiд.lпq 
'rriшaння 

питання цим органом така особа пись}lово ловiдомляс про це вiдповiдний

ко,.Iегiальний орган та Уповнова)I(еного.

15. Зазна.lенiй особi заборонясться:

1) брати участь у пiдготовчi доttупtенtiв длlt гtрl.Ir.iня.rтя рiшеIIttя колегlальнl.IN{

оргалIоN{ iз вiдповiдного питання;

2) брати участь у розг,,lядi (обговореrrIli) вiдповi.цгlого питання;

З) голосувати з вiдповiдного питаllIIя.

16. У разi якщо неучасть .ллена колегiального органу Пiдприспtства призведе

ДО ВТРаТИ правомочностi цього органу! участь TaKoi особи 1, прlаЙнятri рiшень мае здiЙснловатися

ПiД ЗОВНiШНiм кОнтролеN{. РiшеIqня про здiйсllеllня зовнiшнього Iiоll,гроJIIо пprtl:IrIae вiдповiдниri

колегiальний орган.
' 

|7.

роботi колегiального органу в cTaTyci спостерiга.lа без прiLва t о;ttlсу,

18. Типовиплt.t ситуацiяrtt.I tlроявl,ttоItф_пittт), iHтepeciB Mtoittt.Tb бути:

1) участь у прийняттi або прийlrяшя рiшеrrня про укладення трудового

ДОГОВОРУ. ПРОС)ВаННЯ ЛО РОбОТi. ви'lнllllеllllя )}l!)в ол.,l:l,ги п])ilцi l:l lrcroc1 вэнrtя зltхо]iв

матерiального заохочення, накладення стяг]]еlIь стосо]зI,]о cBoci бrtлзькоi особи,

2) Укладення вiд ilreHi ПiдприспIствir праtзо.lrlнiв iз блпзьtttlltt,l особапrи;

З) Участь особи, на як)/ поширюються l]иNlоги uici Програьли. у прийняттi або

ПРИЙНЯТТЯ РiШеННЯ, ЯКе може вплиIIут1,I на oTpllN,taEIIJrl пеI]еваг itлшIlм суб'ектоlI госtlоларIовалIlIя,

над бiзнес-рiшеннями якого така особа або lT бrrизы<а особа здiйсI.tIоlоть фактичнлIй ttонтро.пь, у яttiй

така особа, ii близька особа с зaclIoBI-Illl(aпltI (1,,IacHпitarl и), працiвIlикалли- oTpltп,rytoTb або

отримувапи вицагороду чи подарунI(и. пlrоrол,,пЙ або проходять навчанIlя;

4) РеССТРаЦiЯ ОСОбоIо. на,I](y пошlllрIоIо,tься вLl\Iог]-l ttici Програrlи, фiзliчною
особою-пiдприсмцем або утворепня Tattolo особоlо lol]]lj{I.ItIIioi особtл. lttta надас послуглI/викон),с

роботи, iдентичнi тим, що надас/викон).с Пiдгlрtrсмство;

5) ВиItонаIlня функrliri Itерiвниlkа вllщого 1liвttя в iIrшiй юридичIIiй особi, чиi

iнтереси N,Io)ItyTb вступати в тiоrtфлiкт з illTepeca1,1l,t Пiлпрlrемства;

6) ПРИйIrяття або учасtь ), t-tриl-tняtттi особоtо, IIа яIiу IIоширIоIоться випtогl.t цiсТ

Програми. рiшень шоло себе самоТ. зокрс\Iа стосовно оплrги прltцi. н:]дання буль-якоi виголи

матерiального чи нематерiального xapaItTepy" проведення вllутрiшнього/слутtбового розслiдуванIIя.

Зовнiшпiй tioнTpo_lb здiйснtосться цJ.rlrlхолl 1,частi УповноважеIlого в



2. Взаспlодiя з дiловltпrl.r пар,l,нерrr:rlи

l . Компанiя прrгttс з:iйсlltов:t,l и слiпttрзulо з дi.tовими пlртнерltми. яt<i

здiйснюють свою дiяльнiсть законно та етиrIно, взаелtодiя з ,lI(иj\{LI не несе корупцiйних ризикiв лля

Пiдприемства.

2. Пiлприсмство irrt}rollrlyc _tiловItх llilI),] l,cl)iB до всlановлення дiлових

вiдносин з ними про принципи та вип{огl1 Пiдприсмства у сферi запобiганtля та протидii корупuii. яrti

перелбаченi uiсю Програмою. iншими полir ttrсlпtи- розllоблсttrtrtII llil вlIl(uнання. в гому чис,ri про

лроцедуру перевiрки дiлових партнерiв.

З. Пiдпрl.теплство здiйснtос перевillк1, пtlтеttцiйнtrx дiловl1х партнерiв (до дати

укладення правочинiв) i наявних дiловIlх па1l,ггrерiв (пiсля вс,гlttttrв.lегtня п 1lа вовiд1,1осин з Httltt.t).

4, Перевiрку потенцii.rнl.rх або tlаявttttх дi.rових пlртнерiв Пiдприсшtства

здiйснюс Уповноважений. До здiйснення леревiрки Nlo)l() lb Taкo;It зал) чаlися iншi cTpyKTypHi

пiдроздiли Пiдприемства.

5. Критерii, ttiдставlt, п]]оцед),]]а та llel;icl,цlr,tttic,t,b здiйсtIеlttlя ttepeBiptctl

дiлових партнерiв Пiдприеrчrства вIIзIIачаIоться у внутрiшнiх доliуNIентах Пiдприспtства. яtti

розробляс Уповноважений та затверджус lсеlэiвttl.тtt (викопавчий орган) КомпаIIii,

6. Проuелури перевiрки. ttepio.rrI,rHic rb ,lлifiсttснttя перевiроrс та кри repiT

вiдбору дiлоЪих партнерiв визнаtlillоlLся зi1,1с)кllо Bi: c,|,,,prr tl rtiсttя зliйснення дiялыrосri.

струItтури Пiдприемотва, характеру тз рiвня корупчiйнIiх ризиltiв, якi пlоя<уть вин1lкнути у

вiдносинах iз дiловим партнероN,I.

'7 , Перевiрка дiловllх пltllтrtсрiв 11iдп;ll l с,:rtствlL ,l. tiйсlл tое,l,ьсlt з }leTolo:

lrеревiрrtидi toB,,i'l,g1 ,.t:rttil ,ti r,,t,ottj l ll\|I._,l1.1 ]l:l llpeJ\lcl l,,.l.,p:ll1,1 но. li_]o

корупчii. а саме: чи мас дiлови й ппртнер ]lеп} rnrtiIo с) б', ltr l,. liя, tt,ttit,t ь яttого пов lt JaHa з Iсоlэ1 tIчi.ю

(павiть за вiдсутностi вiдповiдllих с),довrlх рiшень), та tltI l]e бу:tе дiловилi партltер виступати

посередником для передачi TpeTilT особапт (або:"lя от1)jI\IaltIiя вi.ц,грс,i"iх осiб) неправоrтiрllоi вrтгодI,ti

.\2) леревiркlл наявностi у дiлового партl]ера агrтrtкорупчiйноТ програпtи (або

iнших полiтик антикорупцiйного спрямувапЕIя), стап1, li (ix) фаliтrrчIIого вl{Itо}IаIIl1я, готовностi (або

вiдмови) дотримуватися принципiв та ви\{ог Компаrtii, а TaIio)I( антl,tItорупчiйного законодавства:

j) вlIявлення I,Iо)liл!lвlIх ltopyttuiйItt.Ix рlrзrlкiв r, зв'язtt5, з tкл&лt]tlня_\{

(виконанням) правочину;

,l\4) пrirriьriзацiТ ймовilэнос,l,i вчи[Iенllя або перевiрttи N,tо)IшlIвих фаttтtв в.rrtнення

rtop1 пцiйного або пов'язltttого з t<op1 ttцir to пI,ilволоl1\ LLcttt,lt. itttttог,, llop\ шеIllIя irII.1lliop) ttшiйноrо

закоЕодавства пiд час встановлеtлня та/або 1rеалiзаuiТ прiL]]L,пiдltос!III з дiлови,rl партнсрONl.

8. У разi наявностi обrрунтоваtIих сумгIiвiв у лiловiй репутацii дiлсlвого

партнера, що може призвестI] до корупцiriлtl.1х 1эIлзикiв .цля Пiлl рлtепrс,гва, Пiдприепrство залIIшас за

СОбОЮ лр:tво вiдvовити лiловопIу пr]),Illер\ \ Bc,l{llloп,-lcIllIi пpotoпrtle'Htti дiловttх Biдttoctttt t

урахуванням вимог закоl]одавства, зоl(]]е\{а Заttопч YttpaiHrt кПl;о гrубrriчнi закупiвлi>.

1)



9. Матерiали перевiрки дiлових партнерiв зберiгаються не Nlенше нiж 5 poKiB.

10. !о договорiв (KoHTpaKTiB), якi ПiлпрrIсмство укладас з дiловими

партнерами, можуть включатися антикорупцiйнi з acтcl]eI(eIl Il я, Метою антllкорупцiйного

заOтереження е надання Пiдприсмствомl гарантiй дотрl][Iаrlltrl аItтикорупцiйIrого закоIIодавства! яItе

на неi поширюсться, та отримання аналогiчних гарантir-т вiд дiлового пllртнера.

Редакцii антикорупцiйних застереiкень 1эозроб..тяlоться Уповновахtенипл з

урахуванням сфер дiяльностi Пiдприсптства.

3. По"цiтlllса та процслурIl дiловоi гOс,t,tt t r ltocTi. Подарl,нкI,t

I. I llдприсмство з урахуванняNI вимог заItонодавства визначас заIаJIьнч

полiтику та процедури надання i приймання дi.повоi гостtтllностi та подпрr,llttiв.

ерiвник. члени optattiu 1пр.rь.,lilIIlя. ,loc.] I|,lji ocl,,ill )cix pitrHiB. прачiвttики.

представники Пiдприслtства зобов'язаrri \,т]]IIi\,),ватися вiд пропозицii дiловоi

гостинностi, подарl,нttiв офiчiйпI,trr оссlбаrI, ix б_,tl t,,lb;t1.1itI особалt, фактичним або

потенцiЙним дiловилл пal]Tlleparl. iх прltцiвнtttсаrt або лредсгавllltl(ам, якщо така

дiлоВ3 госlинlliсть. по_rlрr Htitt tlo;t;r гь urltt 1.oзttillcIti яli слоIIчI(:llIIIя :tбо гоrовнiсlь

до вчинення корупцiЙного правопорушепrIя" ttов'язалlого з дiяльнiстrо Пiдприсп.Iства.
,a

J. ларування та oTpI.i\IaIlIJri пода]]),]II(lв) а Talioi]( лlадання 1 прrltlfi,rавня дlловоI

гостинностi у межах устаIIовпення чп лitrlrttltltlltlя дiловt.tх вi.,llJосин або ллrI досягнення iншоi пlетtr

дiяльностi Пiлприсмствадоп}сl(агlьсr.rl(шовоllовi,trrо,,i,t:l,сrt;rttttпсtitакихt<lltttgрiiв:

t) не Nlae на MeTi вп,tttв на об'еliтriвнiс,гь бl,дь-яItого рiшенлlя щодо укладеlIIля

ПРаВОЧИНiВ, НаДаННя чи отри\{анIlя послчг. iltdlo1lrtauii. бlJь-яrilrх ittLtlttx переваг для Пiдприепtства;
.\\2) не с прllховаIlоIо lleIlpilвolIil]Ilolo l]llго:lо]о (rtаltриttлал, д.rя тоl,о. tIlоб

ОДеРЖаТИ абО продовlсувати одержува,rrt коrlерцiirнi зill,lоlj]lсll]lя або гtен1,1_пеitiltч rrсревагу);

3) вiдповiдае загальновизнаl]1.1}1 уявлеI,IIIя\I про гостиннiсть (riаприrtлад,

подарункоN{ с cyBeHipHa продукцiя);

4) не заборонено заI(оЕI oj1ilBcTBoll дер)I{авI,1, в яltil-t вони надаtоться та./або

приймаються;

5) BapTicTb не пеl]евllщус меж, установлеIlих заItонодавствоtl1 та

Пiдприемствопл;

б) Не забороrIено вiдгlсlвiдгIо до вriугрiшrriх доtll,пtсltтiв орrlнiзачii одерх(увача

i не перевищус встановлену такими документапtи BapTicTb;

7) РОЗГОлОшення про поларулiЬк. дiлову гос-гlttlttiсть не c,tt]opl.lrb ризиltу для

ЛiЛОВОi РеПУТаuiТ Пiлприсмсr ва або того. хто одер)I(аlJ llo_1lll) llоl(. лi:tову гостиHllic гt :

8) подарунки, дiлова гостинtliсть с обгрун Lовани\{и, ненадмiрl.tими i

доречними в KoHTeKcTi встановленлIя/пiдтримаtшя дiловIt.х вiдносия.



4, Не допускасться дарувllння та о,lри}4аlll]я поларункiв у виглялi грошових

коштiв (готiвкових або безготiвкових), еквiваленту Iрошових коштiв (поларунковi картки або

подарунковi ваучери).

5, У разi наявностi cyMHiBiB щодо прийtIятl,1остi подарунка, дiловоi

ГОСТИННОСтi працiвники повиннi зверIlутися до УповIIовiri](сн()l,о t] лорядIiу. вl.tзна.tевопlу цiеtо

Програ"плоrо, для отриN{ання ttонсультачii таlабо роз'яснення,

6. Про факти надання (здiйсненпя) або отримання подарунка,/дiловоi

ГОСтинностi в рамках зага_гlьновизнаних уявлень п],о гостиt.tнiс,l ь tсерiвllиt,,. ,tлени оргltнiв

УПРаВЛiННЯ, ПОСаДОВi ОСОби ycix piBHiB, праuiвlrикr1, прсдставllllttи Пiлпllисirtства протягоNl одlJого

РОбОЧОгО дня повiдомляють Уповнова;lсеного в порядк\/, встаlIовлеI]омly Пiдприсtчtствопл,

4, Благодil"llлатаспоIIсорськ:tдiялыliс.гь

1. КОмпанiя Mo;lte здiйснIоватlr благо.цiйtну T.r спонсоl)ськч дiяльнiсть у разi
вiдсутностi заборон, встановлеltиХ закоII одilвство[t та Bttl,TllimHil,tri jюliyIIeHTa]vlrI Пi.цttрис;rrства.

2. Пiлприсмство з_tiйсtttоt б.,tаго:it'itlr ll cllollcL,l]cbl() дiя.lьIliсlь вiдповiдно до

законодавства та за yMoBIi вiдсутностi обrрунтоваltого BIIc}lo]]Iiy Уповrrоваrrtеного про наявнiсть

корупцiйних ризикiв.

З. УПОвНОваltелtий здiйсrrtос попеllqдlIlо псрtвii)li), заtrлаttовlноi б.rrагодiйноj,

спонсорськоi дiяльностi та погоджус проектrI rlllавочirItiв Що]tо здiliслtсння благодiйноi,

спонсорсьttоi дiяльностi для того, щоб впевнllтl.tся, що благодiйна, спонсорська допо\{ога не

викорI-rстовусться як неправомiрна вигода або з iltmolo IIеза]iонноlо \.{eToIo.

4. Порялок з.fiйслlеttllя )'t.oBltoB:t;t;cttttlI пottep..,lttboi'лe|reBiIJl(1l заллltновпrtоl'

благодiйноi, спонсорськоi дiяльностi вI,1значасться Пiдгlрисьtствопт.

5. Здiйснення благодil,"плоТ, споllсорсьttоi дiяльностi Пiдприсмствоrчt не

допускаеться, якщо:

1) iT здiйсtлеItrrЯ с ),\loljolo \,lijlil.|lelllIЯ бl'дь-яltого правочlIllу, yxBaлellIlrI

рiшення оргаrtоN{ державноi влади або оргаrIо}{ ллiсцевого са\lоL}рядування, або вона здiйснюеться з

метою отримання незаконних переваг )/ пiдприслl li1.1цьltiй дiялытос"r i;

2) дiловий партнер/офiцiйна особа напо_пягас на здiйсtlеннi того чи iншого виду

благодiйноi та,/або спонсорськоi дiялыrостi ]злtltлIо'lrrо ,lсрсз ]io{lKpeTtty оргаtliзацirо; вона

здiйснюеться з метою впливу на офiчiйну особу або в обпtiн tta бl,ль- яку неправоviрну tsигоду для
Пilлрисмства зi стороltи дiлов:tх ппрrttерiп.

6. OсHoBHT.TMII iHcTllvпleHTairl lr здiiiсltеплtя Пi,цпрrlсмство,rr KOHl.po.TlIo за

0лагодlГtноЮ та слонсорсьt(ою дiялыtiстrо llo;ttr tt, б1 tlt:

1) перевiркir потеицiйних одеlэ;lil,вачiв б;rагодiйrrоТ та споttсорськоТ

допоN{оги в порядку, яttий застосовусться Jля перевi1l1,It ДjJIових партлIеlэiв. або в iншому порядку,

встановленому Пiдприсмством;

Уповrt oBalIteHиtt благодiйних та2) поIIередLIе погоджеtlлIя :]



спонсорських проектiв i правочинiв;

З) процедури l\lонiторингу цiльового використання благодiйноТ та

слонсорськоi допомоги! якi Компанiя визначае caMocTitilto,

4) публiчнеоприлlоднення,впоl]ядку,передбаченомуПiдприсплствоп,t,

iнфорплацii про здiйснення благодiйноi та спонсорськоi дiяльностi з метою забезпечення

громадського контролю (у разi вiдсутностi заборон, вста[IовлеIIIIх заltоrtодавстволI).

7. Пiдприслtство веде ресс,грI.{ з]Liiiсненrlх Пiдприемством BHecttiB на

благодiйну та спонсорську дiяльнiсть. Tarti ресстри, а TaKo)It фirlансова звiтнiсть цодо операцiй зi

здiйснення благодiйноi, спонсорсы<оi дiяльностi, iT о,грипrl,ваqig (бенефiчiарiв) пiдлягаtоть

зберiганню не менше Hilrc 5 portiB.

5, Пiдтрltirtltаполiтll.лtlllхпltртit-r

1. Пiдприсмство не здiйсrпое пiдтрипtttу гtолiтлt.tнltх партiй, яttшtо це пряN{о

заборонено законом або полiтикою Пiдприсrлства.

2. У разi вiдсутностi забороlt, t]с,гаItоа]IеI]их законодавстI]оNI та полiтикою

Пiдприсмства, Пiдприсмство пложе здiйсIlIоватll BI]ecKlI tLl пirTpllrtKv лолiтичrtих лартiй в порядку,

встановлеItому Законом Украiни кПро полiтичнi партii в Украiгli>,

3. Загальпий розплiр (сулrа) внеску (BHecrtiB) на rriдтрrrмку поrriтлtчноi партii вiд

1liдприемства протягом року не може перевl{rltувати розiuiр1,. Bc,IaI IовлеLIого Заколtоп.t Украiни кПро

полiтичнi партii в YKpaiHb>.

4. Внески на пiдтрtлллltу по.тiти.lних партiй здiйснююlься за уNlови

вiдсутностi обГрунтованого висновку Уповttоваlttеного про наявнiсть riорl,пuiйнlлх рltзttкiв.

5. ,Д,о nepeBipKrr II:l Jo jplt\4tllll)j 1,1ll}lог ,}ill(ollo:lf,BcIBil. в ,lo\t) ,ttIслi

антикорупцiйного, та цiсi Програми при здiitснслIлti BIIccTtiB lllt пiдтр;l;rIк_ч полiтичних партiй, окрiпI

Уповноваженого, мо)куть заJIучатися irrшi crpyKTlprri пi,rроrлi.rrr Пiлприсмсlва вiдповiдно до

полiтики Пiдприемства щодо пiдтрипtltи п olt irt t,t tl ttx п ltртiй.

6. Ко:r,tпанiя веде l]есстр:з,цiirснеllllr BllccltiB lta пiдtрItпIк1, rrолiтичних партiй.

Таrrий ресстр- а TaI(o)lt tPiHattcoBa звirrriсtL, lIlo_1o опсj,lцi; зi rriiicHcttHя Bttcct;iB tta лi_lTpllrlKv

полiтичних партiй, ii отримувачiв, пiдлягаtоть зберiганню не \IеIIпle HirK 5 poKiB.

'7. Пiдприеплство застосов),с визна,l.нi цtlлt роздiлоrt лравила при здiйсненIri

пiдтримки полiтичних партiй на територii бl,ль-яtсоi дер;l;ав1.1 з },l]ах),ваннял,I обп,Iе;ltеI;ь tta лiдтриrlttv

полiтичних партiй, встановлених законодавствоrt вiдповiдllоi дерлtilвлI.

б. Персвiрка пiд час уltллдсllltя ttpltlзo.1ttlliB про злIIття або поглllllаlлlля

1. При плануваннi та вчинеЁнi право,rl.rнiв про злиття або пог,цrrнання

ПiДПРИемСтво здiйснюе перевiрку rорrtдtr,тilоi особtt - по tеltцiГrного об'сItта злиття або погл}Illitllllя -

З П{еТОЮ ВИЯВЛеНня кОрупuiЙних ризикiв, перевiрttи ]\,IeljI та порrlдIiу l]14конання такого правочину на

вiдповiднiсть антикорупцiйному законодавств1, Tlt чiй Програrri.

2. ПеРеВiРКа ЗДiriснtосться .1lo I]!lrI!IеIIIIя пl]авоlпlII)/ та пiсля його в.Iинення.



З. Обсяги перевiрки визI{ачаютьсяt Пiдttlэисьtством зfuIежно вiл харак,гер1, та

рiвня корупцiйних ризикiв, якi MolKyTb виникнути у зв'язку iз вчиненням правочину щодо

конкретного об'екта злитгя або поглинання.

4. !о проведення перевiрки залу(lаеться Уповноважений та можуть

залучатися iншi особи.

5. !о вчинення лравочIIIIу перевiрка вклlоLIас:

1) вивчеrп:я icTopii та дiяльностi об'сrtта злиття або поглинання, струкryри його

засновникiв/учасникiв/кiнцевих бенефiцiарrrIлх власн lttti в;

2) визпачення N,Iожл1.1вIIх зв'язкiв об'сlt,гit з"пиття або поглиlIання з офiцiriнипли

особами та характеру взасLIодii з нип,rtл;

З) дослiдлtення ocнoBlllIx елепlентiв с]lстеN{и запобiгання та протидii корупцii

(аНТИКОрупцiйноi програми тощо, сlIсте\lи 1,п1llB.ri1.1llя ttорупцiйнlллли рrtзlrками) об'скта злиття або

поглинання;

4) виявлення випадкiв корупцii, до яких N,Iоже бути причетний об'скт злиття

або поглиЕання (вiдомостей про розслiдувалtня, яlti здiйснlоlоться/счдовi провад;Itення);

5) Перевiртсtt нltявttостi дirочuх c;ttIttцili! застосованих до об'сttта злII1,тrI або

поглинання,

б) встановлеЕ]tя t(олll liol{Tpaгe}lTiB об'сttта зллtrr>I або погjIи}Iання Qtлiснтiв,
постачальникiв, посередникiв) з висоttиrIrt I(opyIl1tii.iIlt.l_\l1.1 l]1.1зl,iIia\I1i Iа харак-]]ер), логовiрних

вiдносин з ними;

7) ДОСЛiдхtення пtеханiзмiв внутрiшнього контролю об'скта злиття або

поглинаннЯ (контролЮ за вчиненняj\I прltвочltнiВ з BIIcoKll[.11.I корупцil.illими ризикаN4и, ларувалlня]\{

подарункiв, здiйсненняМ дiловоi гостлrнностi, благодiйrrоi' г:t споttсорсьlсоТ дiяльгlостi тоцо);

8) дослiдтtення наявносl,j -га cTa}Iy (tун ttцiонування систе},1л1 повiдом;tеrtttя про

вчиненЕя корупцiйних або пов'язаних з rtорупцiсlо правопор)шень, iнших порушень Закону

Украiни <Про запобiгання корупцii> ;

9) визнаtIення обсяг1 tlt ýrpaKl(,l,\ пllгtlll,. яlill\l C.li: лlrttз!л11111 1в:tгу пiс_rя

вчи}Iення праЁочину.

6 - Керiвник 1 в iдповiдrlий орган 1,лравлiнtlя) 1-Iiдгtрисл,tства враховус результати
перевiрки при прийняттi остаточtIого рiшення про вчинення правоаIину.

7. ПiслявчlrлtенняtlIравочlIн),пеllевiрrtlLв](.]Iо,lас:

1) виявлення rrевiдповiдностей у crtc,l,e1,1i анти ttорупцiйнлrх заходiв об'сrtта

злитrя або поглицанЕя;

2) ЗабеЗПеЧеННЯ Вiдповiдностi систеI!,l]] алIтrlliор).llцiйних заходiв об'скта злиття

або поглинання характеру та piBrtto пpllTil\llll]ll]I\ йопr_t rtор,'-пцiiittrtх 1lизlткiв;

з) визначення lioplIl} l]llльllих r.txo tiB .lля лриведення сисlс]\1ll



антикорупцiйних заходiв у вiдповiднiсть iз вимогами антикорупцiйного законодавства.

8. Якщо пiд час здiйснення аптlлltорl,пцiй ноi перевiрки вl.rявляються факти

КОРУПЦii, ПiДПРИемСтво вживае заходiв до;х припrlнентrя. iнфорлrування в установленому порядку

спецiально уповновах(ених суб'ектiв у сферi протидii корупцiТ та недопущення подiбних практик у

маЙбутньому.

7, ПepcBipIta Ic:rltдll1:r гill lI:l Iloc:lJlt

1. Пiдприеплство з п,IетоIо реалiзаrlii uici l1рограrIrr в рамках процедур лобору

персонa}лу здiйснюс перевiрки кандидагiв lIa посlди. що врltз,tивi ло ttop1 пчiйних ризиl(iв,

2. Перевiрка кандидатiв на посади проводиться з MeToIo:

1) встановити, чи IIс вll]iлllкас )/lij]а.ltегlllя тр),i(ового договору з кандидатопl

корупцiйнi ризики для Пiдпрлtел,Iства;

2) встаЕовити, чи lle призведе ук,lалеltt]rl грулового договору з кандидатом до

порушення антикорупцiйного закоIIодавства;

З) ПеРеКОI]аТИСя у ToIl},j що i(андl.1jlа,t зобов'яtзl,сться дотриi\4увilт1.1ся вliпtог цiсi

Програми.

3. Рiшення про укладеIIrIя трудового договору приймаеться з урахуванняпl

вимог антикорупцiйного законодавстI]а,

4. Перевiрки кандtrдатiв на llосirдlI. u11l tзlэiB.tttbi до Itор),пltiйrlrtх р1,1зиttiв,

ЗДiЙСНЮе УПОВНОВаЖеНИй. За результата:r,tи перевiрки УповлIоватtений готус для керiвrtика

Пiдприсмства обrрунтований B].IcHoBoj( про lIa;lBHicTb ,lи вiдсl,тrliсть rtорупцiйних рrtзикiв.

5. Порядок здiйснення перевiрки ]tа]IдIIдатiв на посади та перелiк посад, що

вразливi до корупцiйних ризиlti в, вLIзl]ачас Пiлгtрl.tспlс-l.во.

6. Матерiали перевiрки кандидатiв на tlосадll) що вразливi до ltорупчiйtrих

ризикiв, зберiгаоться в особових справах протягом всього сll]оку ix зберiганllя.

VII. Повiдопr"цсlr ltя, i',x персвi1llсir та вiдп овiд:rльнiсть

1. Повiдопrлеrrня про пtо;IiлrIвi фаrt-гlr rtорl'гrцil]tнltх:tбо пов'язiltIIlх з

корупцiеlо правопорушеlIь, iltmllx l]орушеrIь Закоtlу YKpailtll <Про

запобiгалl ltrl коlrупцii> | 0

1. ПiдприепIство cTвoploc слрtlлт:llrвi )/\Io]]I-1 jlля BttttllиBa,liB та dlорп.tуе повагу

до викривачiв як частицу дiловоТ культlrрлr 1-1i.лпlэIlспtствlr.

2. ПiДПРИСМСтво забезпе.ryе викрI{вачаi\,l ),i\loBll дjlrt здiйснеtlлIя повiдомлення

про мотtливi факти ,корупцiйних або пов'язаtlих з Itop),rIIlicto правоIlорушеrtь, iнurих порушень

Закону Украiни <Про запобiгаtrня tсорупltii',l (,цlлi - По вi,;lоптлеtlня) пLпяхоrt:

1) ОбОВ'ЯЗКОВОГО cTBopeHHrl та забезпе,rеllпя tly нrtцiоrrування KaHzbTiB, через яtti

особа мояtе здiйснити Повiдомлення, гаратIтовано зберiгаtочи свото aHorIiMHicTb (лалi - Канали

повiдомлень), за необхiдностi - через Сдиний портал повiдоп,Iлень виltрива.liв;



2) визначення вiдповiдно до Закону Уttраiни кПро запобiгання rtорупцii>

внутрiшнiх процедур i механiзмiв прийняття та розгляду Повiдоrллень, перевiркlл та I{аJIежного

реагування на них;

3) надаЕня методичrтоI допо\Iоги Til ltопсультачiiл щодо здiйснення

Повiдомлення потенцiйним виItривачам;

4) впровадх(ення механiзлtiв заохочення та формування куjlьlури

Повiдомлення;

5) дотримання прав та гарантiй захltст1 виLtрttвllчiв,

3. Викривачi самостiйно вI,1значають, яtti Канапи повiдомлень

використовувати для здiйснення ПовiдопrленItя.

4. Викривачам гарантуеться конфiденцiйнiсть в порядку та на умовах,

визначених Законом УкраТни <Про запобiгаtIllя ttорупцiТ>.

5. Особа може здiйснити Повiдопr.rеrritя без зазначення aB-rOpclBa

(aHoHiMHo).

6. lнrРорпrаuiя про l{lнrлtt пoBi_rort.t,.,ttb дово_]lllLся ло вiлолtэ 1cix

працiвникiв, в тому.lис,,ti пiд час прllйняття lIa робо,г1,, розпIiщуеться на iнфорьrачiйних стеIlдах

Пiдприемства та на вебсайтi Пiдприс:rrства (за наявностi).

'7. Пiдприемство заохочуе дiлових партнерiв повiдомляти через Канали

повiдомлень про будь-якi вiдомi Тп,r фаttтtr в.Iт.rненt,tя liopr,пllii,tt-t1.1x або пов'язанrlх з liорулцiгю

правопорушень, iнших порушень Заколtt, YKpaiгrll кПро запобiгалIлrя rtорупцiI> KepiBгtlt Koir,t, членамlI

ОРГаНiВ управлiння, посадовими особапtlr ycix piBHiB, працiвникамlt та лредставникап,rи

Пiдприемства.

8. Повiдоптлення пoBI,IHIJo lIicгLtTt.t t|lа;tт1.Iчtli данi, що пiдтвердrкуlоть

NIожливе вчинення корупцiйного або пов'язаtlого з ltttpytttrirto л]]хволоl))/шення, iншого порушепIlя

Закону УкраТни <Про запобiгання корупцii>, ;tKi MoltyTb бутлr перевiрелli,

9. Анонiплне Повiдоlrллення пiдл.яlt,ас poзI,Jlrllly, якщо навел9на у HboN,Iy

iнформацiя стосуеться KoHKpeTHoi особи, N{icTI,ITb Фашп,lнi данi. яrti I{orI(yTb бути перевiренi,

10. ЗаСОби заохочеtrrtя Повiдопt.rснttя 1эса.пiзr,lс1,1l,ся ГIiдлрtlсмс,t Bottt чсрез:

1) Затверд)l(ення внутрiшнiх доrtупtептiв ПiдпрrIсп,tства, якi визпачають форлtи

заохочення, органiзацiйнi засади функцiонувi,tлIIlя механiзхtу зао\очеllня;

2) НаДання lIетодtt.ltIоt .,lollo,\lL,гtl та IitlHcy,lbTauiй щодо зltiйсtлспIrя

повiдомлення:

З ) моральне тl пtaTepirrbHe ,ao*uu",,,,o BиltpttBlt,tiB,

1 1. Засоби форrtуваtItля l()Iльтуl)l.i Повiдомлення ремiзуються
Пiдприсvством через:

l) затверд)l(ення внутрiшнiх .шot<y,rteпriB Пiдприсмсгва щодо егtlчноТ



поведiнки на Пiдприемствi, зокрема форплування поваги до викривачiв як вiдповiдальних гроN{адян;

2) проведення внутрiшгriх lIaBllallb з питань формування куJlь,t,ури

Повiдомлення;

З) систематичнездiйсненняпросвiтltицькихтакомунiкачiйнихзаходiв.

2. Прав:r та гаралIтii захtlсt), |J| lIipI,IIJaч1l

1. Викlэиванuя е поIIесltrlпI право\l ltо)l(tlоl,о пl]ацi]]нrlка Пiдпрtiслrства.

2. Викривач ма€ права та гарантii захисту, передбаченi статтяI\{и 5Зr - 5j8

Закону УкраiЪи <Про запобiгання ltорупцii>, зокрема:

1) подавати доI(ази на пiдтвердrr;еIIIIя свого Гlовiдолrлення;

2) отриN,Iуватипiд-гвердпiеllllяприйняттяi1lссстрацiiПовiдолtлслtня;

3) на конфiденцiйнiсть;

4) отримувати iнформrачirо про стан та результати розгляду, перевiрки та,/або

розслiдування iнформацii за фактоп.t повiдсlлl;еtrоi ttиrl ilr(loplrauii;

5) на звiльнення вiд rориди.,tлtоi вiдповijllt.,lыlостi за здiйсненняt Повiдомлення.

поширення зазначеноi у Повiдомленнi iнформацii, l-tезва)каIочи на можливе порушення таким

Повiдомленням cBoii трудових, цивiльtлих чrt iнших обов'яtзкiв або зобов'язань;

_ 6) на звiльнення вiд l1tt lзiл r,Ho-tlpalloBoT L}illlloll iда,rьностi за майновч таlабо

MopaJIbHy ШКОДУ, Завдану внаслiдок здiЙсttеlтня ПовiлоrIлення, ttpilt вttпадltу здifiснення завiдо,rtо

неправдивого повiдомлення,

З. Права викрLтвача ви}lI.11(аlоть з i\Io\,IcllT)/ здit-rслtеtIгlя Повiдомле1.1ня, яке
МiСТИтЬ фактичнi данi, що пiдтвердltс5,tоть NIо)l:ливе вIIиIjеIIня ttоlэl,пцiйного або пов'язаного з

КОРУПЦiеЮ Правопорушення, iншого порушеllня Закон)/ УIiI]аiпи <Ilpo запобiганнrr корупчii>, якi

молtуть бути перевiренi.

4. Викривачу забезпечуIоться гарантii захистч його прав у порялку та на
умовах, встановлених у Законi УкраiЪи <Про запобiгаtlня liul)) пцij),,
5. Заборонено розliрlll]ат{{ iнфорлrачlrо rIpcl особ1, виltриваLIа! його б;tизькtrх
ОСiб абО iНШi даlri, яrti п,tо;ttуть iдеltтифirtуватr,r особу вtлIiрива,lа. його близьtiих осiб" третiл,l особам,
якi не запучаються до розгляду, перевiрки та,/або

РОЗСЛiДУВаННЯ ПОВiдОмлених ним фактiв, а Taкo)t особам, дiй або бездiяльностi яких стосуIоться
повiдомленi нйм факти, KpiM випltдкiв. ),стаlIовпених зilI{оFIоN{.

6. ЩОСтуп до irтфорrлацii fTpo BltttpllBlt,tiB \laL .цllше ttерiвник Пiдприсплства,

уповноваlсений та визначенi ним tlрацiвlrttки, яtti задiянi в прочесi прийняття та розгляду
повiдомлен ь на Пiлприсrtствi.

7. У разi витоttу конфiденrtiйноi iлrформачii про викривача Уповноважений,

КеРiВНИК (виКОнавчиЙ oplaH) Пiдпри(.\lсlв:l ,il ;пqлOlо l1l:l)l' ,,coJlr аб.l з{l вл:lсIIого iHirtiaгrtBoto

ПОВИНеН НеВiДКЛаДНО вrttиtи Bcir зlroLiB .ttя ) lllllillr,lll])l ll:lclilllllя ll(I alltBIlll\ нас,.liдltiв д_rя

викривача, пов'язаtлих з таким розголошеIl1IяII.

iдпристr,tство забороняе залякування, прllнI])I(е]IлIя члI гlерес li.,lr ваltltя пtttсрIIвачiв, засгосуванIIя до



них iнших негативних заходiв впливу (вiдпrови у прlll-tняттi rra робоr,у; звiльненttя чи приNlушення

до звiльнення; притягнення до дисциплiнарноi вiдповiдальностi; iнших заходiв, в тому числi

формальнО правотviрних рiшень i дiй, якi лtосять вибiрковиt"t характер, зоl(рема, IIе заOIосовуIоться

до iншиХ працiвникiВ у подiбниХ ситуаuiяК та/або не застосовчвOлиСя до працiвника у подiбнI{х

ситуачiях ранiше) або погрози у застосуваtt1,1i llttсих захоJiв Bttл tltlr ,

9. ВИКРИВаЧ Не Mo)I(e бrти звiльtt.,ltий ,lll прим) шений до звi_rьнення.

притягнутий до дисциплiнарноi вiдповiдалыlостi, пiддаtlлtй iHпrrtrr негативнип{ заходам впливч або

загрозi таких заходiв вплlrву у зв'язItч з Повiдом,пенн ялl.

10. Засновниtt1,I (учасlIlлки), ttepiBгrl.ttt, органl.t управлiнлIя, посадовi особи

ycix iнших piBHiB, Уповноважений в межах cBoix повповаlтtень забезпечують уl\{оlJи лjlя захllсту

викривачiв.

11. Права та гaplttITi'i захпст), вLtкрliвачiв пошtлрrоються на близьклIх осiб

викривача,

З. Повiдопrлспllя про irlo;п;IItBi t[lart.l Il tIop,t,lпclrb цiеi Програлllt

1. Працiвники та особrт, якi навlIatlоться rIa Пiдп llrtcirtcTBa або вttконукlгь певlrу

робогу. прелсrавники. а TaKortc .li.roBi l'li,].]ll(.l'll lli ttt,'l, rt;tl{.l Ill,;l:\ tb ttoBiLorIttItt про Hrt>tB.tcHi

ознаки порушень цiеi Програми, факти пiдбурення прltцiвrrиrtiв_ ttepiBHtrtca, посадових осiб ycix

piBHiB, членiв органiв управлiння ПiлпрrrсlIства до вllиtIеIlIIя ttорl,п цit-rlrих або пов'язанltх iз

корупцiею порушень, iнших порушень Закон\, YKpailtl.t кПро запобiгаrtня ttорчпцiТ> безпосередньо

керiвнику (керiвнику виконавLIого оргаIIl,) Пiдпрr.IсI{ cTL]ll. Уповtlова;Itегlоttлу або засновrllltlапI

(учасникам) Пiдприемства, або шляхолt направлеI{rIя електронного повiдоltлеtttl>t на адl]есу

електронноi пошти Пiдприемства . Пiдпрlrе\Iство N{оже передбачи.rи й iHrпi способи передачi та

отримання iнфорплацii.

2, Поря:ок роЗг.lr1,1\ ,il iII\ пnлi,lU\l,,cHl,. в{:l, rlo:iT iз заrвllIIко}l. IaprHtiT

забезпечення конфiденцiйностi iнфорrlачii пl]о заrIв]Jlll(а та зllхllстч його пр:tв визначаIоться

внутрiшнiм доrсуN{ентоf{ Пiдrrриемства.

4. ПроведсппrrвlIутрiшIriхро:lслiдl,в:rltьlI

У разi надходження Повiдомлення або вLlявлення озIlаl( BllиI{elIHrI tmeнoll оlэганч управлiнrrя,
посадовою особоюJ працiвнt,тttоп,t або представниколt Пiдпрllспtства rtорупцiйного чи пов язаного з

коруI]цiсю правопорушення, iншого порчшенttя Закоltl, УкраiгIli <Пlэо запобiгання корупuil> або цiеi
ПрограмИ Уповноваяtений здiйснтое попсредIIlо перевiрrtч o,гptllr,talloi (вIтявлепоi)41 iнформацii
ВiДПОВiДНО ДО ВИМОГ ЗаКОнУ УкраiЪll кПро запобiгання корупчii> та внутрiшнiх докултентiв
Пiдприсмства.

2. У разi, якщо отриi\{ана (впявлеltа) irr(lорvачiя про вчI4Iлення ttорупцiйного чи

пов'язаного з корупцiсю правопорушеIп lя. itlшого поl]\1IIIеrIIJя Заltонr, Украiни кПро запобiгагlня
корупцii> стосуеться дiй або бездiяльностi KepiBrItll;l Пiдприсrtства. таку itrфорп.rацitо без



проведення попередньоi перевiрки Уповновахtений у триденttIlй строк }Iадсилас суб'екту,

уповновa>кеЕому здiйснювати ii розгляд чи розслiдування, з урахуваrIням пiдслiдностi, визначеноi

статтею 216 Кримiнального процесуального кодексу Yttpaillll. та положеtlь, передба.Iених статтею

255 Кодексу УкраТни про адмiнiстрагивtti праволор1 шсllllя. с копiю вiдповiдного лис га надсилас до

Нацiонального агентства з питаFIь запобiгання корупцii, у раrзi. якщо воно не с сl,б'сктолл,

уповноваженим на розгляд iнформацii,

Отримана (виявлена) iнфорпlачiя Tal(o)Ii надсlI-цасться суб'екту. до повнова)Iiень

якого нале}кить призначенIIя (обрання) та звiльлtелtIIя з лосаI(]i ttepiBHrtrca Пiдприспrства (оllгаii1,, ло

сфери управлiння якого напежить Пiдприелrство/засIlовнIiкапI (учасникам)/наглядовiй ралi

Пiдприсмства).

З. У разi ItадходrItенlля Повi,ilоrtJIен ня або ]]LIrIвленtlя ознак вчll]lеI.iI,tя

Уповноваженим корупцiйного .ли пов'язаIlого з Itop\,пlticto прilво п ор), шеlll] я. iншого порушення

Закону Украiни кПро запобiгання корупцii> або uiei Програv и поl]егедня перевiрка таItоТ iнформацii

здiйснIосться вiдповiдно до внутрiшнiх документiв Пiдприсп,Iства.

4. За результаталtlI поп(.l)едllьоi псllсвiрltи приi,ii\lа€ться таке (Tarti) рiшеttня:

1) в;китrt заходiв щодо прllлIIIJе]IIIrl вlIявлс]Iого пор},шенtlя;

2) призначити пpoBeJelllllt BHlrpimttboto ро lслi..i1 вання у разi п i.]твердп(ен lIя

викладених, у Повiдомленrri (виявлених) tlarcTiB абсl необхjдностi подальшого з'ясування Тх

достовiрностi;

З) у разi вияв.,lенIIя oJHaIi tlopr ttt.tiiitt.,t,l :lj,, llов я Jаllого з кор1 пuiсlо

правопорушення негайно, протягом 24 годriн, пl]сь\{ово повiдоittltтrt про його вчIiнеI{}Iя слецil,tьttо

уповноважений суб'скт у сферi протилii rtорупчii;

5. закрити провад;I(сllllя , рlзi нспi__t tлер_l)ItсllIlя вllliл:llених 1 Повi_rопLrеннi

(виявлених) фактiв.Метою внутрiшнього розс,riд1 Ball llя с перевiрtiа фактllчнлtх данllх про \{о)IiлlIве

вч!Iнення ltорупцiйного чи пов'язаного з ltорr,пцiсlо правопорушеIIItя. itlшого rrорушення Закону

Украiни <Про запобiгання корупцiill або цiсi Програл,rп.

6. Внутрiшr.rсрозсlti.цr,ванняпроводllтьttопtiсiя.

'], 
.Що складу KoMicii обов'язttово вti-'tlочilсться УповIrоватtенl.tй, за винятItолl

випадкiв, коли розслiдування призначасться за наслiдкаьlи вI.IявлеIIIIя фактiв чи
ОТРИМаННЯ iНфОРМаЦii про вчинення Уповлтовалtеrtиr,r корупцiiiного або пов'язаного з корупцiсю
ПРаВОПОРУшення, iншого порушення Заколtч УttраТни кПро запобiгаltttя корупцii> або цiеi Програми.

8. Yci посадовi особи та пI]ацiвIILIIILI Гliдпрlасr.r стве. )lезаr]е)i(но вiд займаtлоТ

ПОСаДИ. ЗОбОв'яЗанi сприяти лроведенIllо внlrрiшнього l)о{(,лiд} вlIIIlя. il Tal(o)l( llадавати ltеобхi:нi

наявнi документи та пtатерiали,

g . Посадовз особа або npnuinn,,n Пiдприсп,tства. щодо якого проводиться

внутрiшне розслiдування, може бутtr TI{\{llacoBo вiдотоl]оIIеI IпIi вiд роботи (за tлаявностi пiдсtав,

передбачених законодавством) або iпШим ltинолl обп{е)ltеIll.tй в доступi до матерiальtttlх,

irrt]lормаuiйних та iнших pecypciB Коrtпаьii lla час прове_]сttня вltутрiшнього розслiл1 вання на



ПiДСГаВi РiШення керiвника Пiлпригпtсгва або. яtсцо 1_1озс.ril1 вання стосусться керiвника

Пiдприемства, на пiдставi рiшення 12

10. За результатал,IIr внутрirrrнього розслiдчвання прrtймасться таке (TaKi)

рiшення:

1) вжити заходiв щодо припинеIIIIя в].lяв,lеtlого порушенлIя;

2) застосувати дисциплiнарне стягllе}lIlrt до виtttlих осiб;

з) визначитlI способи )rсуне{lItя прлtчIII{ та yN.IoB вtlинеilнrt порушенllя]

СПРИЧинених ним наслiдкiв, здiЙснити заходи щодо запобirання TaKLINI lIорушенняN,I у маЙбутньому;

4) здiйсни!и захоJи що_]о вiдllоJлсllllя лрав i законних iHTepeciB осiб га

вiдшкодування збиткiв, шкоди, завданоi фiзllчrпlм та IopIJдIilIH I.1I] особаNi вIIаслiдок допущених

порушень;

5) передати пIатерiали до оi]гil]l)/ дос)/j(ового розслiдувrння у разi

встановлення ознак ttримt iltltльного llllal Rо п ор\,шеIIня або до iнIлих органiв,

уповнова)t(ен их peilI ) Bal гl I l tз Bt t я B,,letti пl)alвоI lol)} u IeH н я,

11. CTpott проведення в; lутрiшлtього розсJriлувtlt-lня не повиIJен

ПеРеВИЩУВаТИ ЗО (ТРидцять) каrlепдарнriх днiв з длIя завершення ttогtередttьоi леревiрttll. Якцо 1,

зазначений строк перевiрити повiдопtлеIIу (виявlrепу) iнфорплацirо неможливо, керiвник
Пiдприеплства продовжуе строк внутрiшнього розслiдування до 45 днiв.

12.

lJ.

Порядоrt проведеIIllя BrIyTpiltHix l]озс,l iд)l ва IIb вIIзначае Пiдприсмство.

YлoBltoBa;Irettttй }li]r досг_\ tt Lo rl:rtерi.rлiь лровеJенttх вн_rтрiшнiх

розслiдувань, якi зберiгаlоться не ,Iенше rrilt 5 poKiB.

5. {исцrrплiнарна вiдповiдальн icTb з;t порl,пIеrIlrя цiсi Прогрirпlrr
1. За порушення поло)Iiень п,iсi Прогl]а\II.1 ло праl{iвникiв Пiдприемства

застосовуються заходи дпсциплiIrарноi вiдповiда,rt bltoc гi згiдно J JalioIIoдaBcTBoi\I, правилами

внутрiшньогО трудовогО розпорядкУ Пiдприемства. поJlо}кеiI}Iями трудових договорiв.

2. КаДрОва служба Пiдприсмства надсI.{лас до Нацiонального агентства з

питань запобiгання корупцii завiреlлу паперову ltопiто рirшеltпя (лrаказ1') KepiBHlrKa ПiлrIриспlства про

накладеIIня дисциплiнарного стягlIеп]Iя та iH c|lo1rrIau ililly Kal]TKy до розпорядчого /цокч\,IеIIта про

накладення (скасування розпорядчого докуI,Iента про накладеlIня) дrtсцlrплiItарного стягнення на

особу за вчинення корупцiliяих або пов'язаt{иt' з lсорl,пцiсIо пралопоl]),шень з fiIетоIо влIесення

вiдомостей про накладення дисци плiнltр гtо го стягненllя за l]tJI.1lIсI.Iня корr,пчiйного або пов'язаного

з корупцiсю правопорушення до Сдиного де]])I(авIIого ресс,гру осiб, ;II<i вчини.цт.t корупцiйнi або

пов'язанi з корупцiсю правопорушення.

З. ' КеРiВНИК (виltоtlав,ttrr-t орган) П i,rгrprlcllcT,Ba забезпечус ll)Iillття заходiв за

вчинення корупцiйного або пов'язаного з ltорr,пцiсlо пpal]llJ]]o]])ItIJeI{IIя.

VПI. I,I:rгляд, lioII1,1)0.:Ib, BIIcccllIIr! rrlill .lto цiсi Прогllitлttl
l. It:rглпдittоllтро.lь

l. УповнОваrltений здiйснtос нзг.гrяд iпостiйниfi коIIгроль за догриманняrl цirТ
Програми засIIовника\4lI (1,ч act trIKal,r п)- ttellilзrtI,tticlll, lr_[еl]а lи оргlLlliв 1,правлiнtl;t.



шляхом:

посадовими особами ycix рiвпiв" працiвltIrltапrлt та представниками Пiдприсмства.
2. Нагляд i контроль за дотриN{анIlяN,l цiсi Програп.rи Уповноваrкений здiйснюс

1) розгляду i реагуваItлIя на lloBiдolt.lIel tlтя:

2) здiliснення пеlэевiроtt дiяrlыIостi ltpatlitзttl.tKiB Пiлrlрлtсмства [lодо влIкоIIання

(реалiзацii) цiеi Програми;

1\J) ПРОВеДеНня перевiрок органirlшiйtrо-розпорядtIих локупrентiв. лраво,tинiв.

iнших документiв Пiдприемства, передбаченl.tх uicIo l11lol]la\Iolo. .l Tal(o)l( iх лроеtстiв на наявнiсть

корупцiйних ризикiв;

4) здiйснення перiодичного плонiторлtнг1, викоIlання цiсi Програми,

Пiдприсп,rство Mo)Ite визIlаrI1,1тL] порядок здiйслtенняt п-lановlIх та позаплановI.Iх

перевiрок дiял ьн ocTi праuiвниt{iВ П iдпр11.11q 1 1it. гоlrя -о|: rl1.1|{CJeHH)I lrсревiроглоrt5 lIett гiв. lt llttortt

додатковi формl.t наглядУ i контролlО за дотри\IаннrIfrI ttici Пlrогралltt. зва)Itаючи на специфiку свосТ

дiяльностi.

З. ЯКЩО Пiд .rac здiйснення IIагj]ядч або ttоllтролIо зlt дотрIrьlанt;яп,t цiсТ

Програпlи Уповноваltений вr.тявить озIIаI(Il вl]{I]lелlltл ttорr,пцit:tIIого або пов'язilлlого з корr,пrLiсlо

правопорушення, Birr iнiцiIое перед ttelliBlIliltoll Пiдгllэпс;llства п]]оведе[]llя внl,трiшrtlого

розслiдування у порядку, передбаченоп,tу цiсIо ПрограN{оtо та внl,трiruнiлIи доку[lента\{и Компаrrii.

4. УповноваlкенIтй не рiдше HiTt одlltt раз rla б пIiсяuiв в cTpoKiI та },поi]rlдку! що
визначенi керiвником Пiдприсплства (наг.-rядоrзоtо 1;адоIо Пiдп pr re rrcTBa). готус звiт за резульгатаrrt,l
моtliторингу виконанlIя uici ПрогралIи tдалi - Звir ). l{o r.r.t,_lго звit1 ttpttpiBrltoF гLся шорi(lн] оцiIIl(а

результатiВ впровадженнЯ заходiв, ПередбачеIлIIх цiсIо Прогl]аNlоIо.

У разi наявноСтi В iдповiда,цьrrl tx осiб r, в i_iloтtllerr-lcl i т t х пiлрозлi"пах Пiдприсп,lства.

яItI]N{ делегованi повноваrкення УповItо tlalTteHoI.o- VгlOl]]IOl]ailieIIjIx у сl'б'сктах госпо;lаllсt,tiоТ

дiяльностi - дочiрнiх пiдприеlvствах, IIад якиi\,IrI Пiдприелtство здiЙсi]Iос l(онтроль- УповноважеlIиil
забезпечуе пiдготовку зведеного Звiту.

5,

1)

2)

3)

Програми, змодiв,

плайбутньому;

4) кiлькосti проведеIIIIх пcpcBipoli. brrllpimttix 1lоr;лiд1 Battb. iч рсзулыатiв:
5) фактiвпорушеrrнягарагtтiйнезалслtгtостiУповлtоваlItеного;

б) стану виконанlIя зirходiв, cl,tl]я]IO8aIIl.Ix rIa ),суllеIIFIя або л,ri;tiл,liзацiIо

ltоруп цiйr.r их ризикiв:

7)

Звiт ловинен вклIоtlatти i нфорпl аrцilо rtlо,цо :

стану виItоIlанIIя захсlдilз" вI,iзнаI]еIII1! lticto Програлrоtо;

результатiв впровад)Iiення заходiв, визна.rенлtх цiсIо ПрограмrоIо;

виявлених гtорушеrrь виr,лог Заltону Уrtраiни кПро запобiгання корупцii), цiеi
в)Itитих для усунення таliих llоl])/шеIIь та запобiгаltнlt Тх вчttrtенtlrо 1

проведених HaBчLIJILIIllx захолiв з IIltTaHb запобiга}lнrl la виr{вjlеIjня



корупцll та стану засвосння отриманих знань;

8) спiвпрацi з виItривачами;

9) нововиявленихкорупцiйнихризикiв;

10)

6.

пропозицiй i рекопrендацiй.

Звiт може ллiс,гr,tтлl irлшу iнtРорuачiю, uto стосусться реапiзацii цiсi
Програми,

7. Узагальнепi резу-цьтатIr лtоtliториltг1 виконання uici Програми

розмiщуються у загаJIьному вiдкритол,t1, достl,пi д.rtя працiвлtикiв Коплпалrii, а таIiож на офiцiйнопrу

вебсайтi Пiдприемства (за наявностi).

8. УПОВНОВаrкений забезпечуе не рiдшс tti;tr один раз rra piK органiзачiю

здiйснення оцiнки результатiв впровад;кення заходiв" пеl]едбачеIlих цiсtо Програrлоtо.

9. РеЗУЛЬГrГи uuiltlctt ; зllt:L,lьlllоl,.,lLся Угtовновltlttеtlим у пlrcbrloBorl1, звiri.

яttий BiH передас керiвнику, наглядовiit ралi та засновt tl,tltarI (1,часлlиttапr) Пiдприсмства,

10. оцilIltа резу.rьтатiв впроваджеrtня заходiв, передбаченtt.r цiсю
Програмою, проводиться за критерiялttt, вIlзнаlIеtIиN,IlI YпoBlloBzuIielIlItI, та N4ac шtiстltти iнфорr.,лачiю

в обсязi не меншому, lliTt передбачениiл д,ля Звiтr,.

2. BlleccltItlt злIill до rtici I'llloгparrrI

1. Керiвник Пiдприс,rtстtза забезпе.lус оргагliзачiIо механiзrtiв зворотlIого

зв'язку та iпшi Br,ryTpimrti процесIл, сгtllяrLовlttti на пiдтриuку та постilil-tе

вдосконалення цiеi Програпr и.

2. I_{я Програма перегляд.t€ться ), 
.Ialillx BIIIla.ill(ax:

1) за результатаNlti:

оцiнювання корупцii,lнllх рrIзиltiв v дirr"льпос.t,i Пiдtl]ll.tспrс.lва;

3дiйснення ttаглял1 i I(olII|)o_1lo '{а До l1,I\li|||Hя\l rtiгi П1,9;-р.,1аи. l tatto;tt oцittlctt

Результатiв впровадх(ення передýп.l,э1.1111 Heto заходiв,

2) у разi внесеltня до зll(оIlодавства, в ToNIy чис-пi антикорупцiйItого, змiн, яlti
впливаIоть на дiяльнiсть Пiдпрtlепtства;

з) у разi зпrilл в оргалr iзаI tiйrriй с.гр\,ttl.r-рi та бiзrtес-проuесах Пiдприсrtства (за

необхiдцостi).

з, Iнiцiаторопl внесеllIIя зrлrill до цiсi Програп,rи l,roiKe бути УгtовноваженtIй, а

також засновники (учасIlики), керiвIпiк (вlrконавчий оргап), наглядова рада, посадовi особи ycix
piBHiB, працiвники Пiдприеплства.

4, ПропозицiТ цодо 
""aa..,r,,я 

зir,tiн до цiс] Програми подаються
Уповноваrкеному, який ix BLIBltae та систеIr{arтIIз),е,

5. Раз на piK YпoBHoBaiIiell l.t i.I tlа.цас ttepiBIIlttty Пiдлрислlства узага;ьнення
пропозицiй щодо впесення зl.tilI ло uiеi ПрогllалrI.t та Iладitс свtli реrtопrен,LlацiТ щодо ix врахуванttя або



вiдхилення.

6. КерiвникПiдприспtства,отриN{авшIтвiдУповноваженогоузагальненllя

пропозицiЙ щодо внесенЕЯ змiн дО цiсi Програпли, iHiuiroc проведеlлня iх вiдкритого обговоренняl

працiвниками (труловим колективом) та засIIовникаNlи (учаслtиttамt,t).

7. У випадках, коли засновниIiи (учасники) або Уповноваrкепий

наполягають на TepMiHoBolry BHeceHHi t,teBtIIlx змiн ,lo rtici Прогllttмtr. lcepiBHl.ttt Пiдприелtства у
НаЙКОРОТШИЙ СТРОК, аЛе Не пiзнiше l0 днiв з.цIIя ]lадхо,Il;IiеIl1.1я T,lKllx пропозицiй, iHirtiloc лрове_tенн>t

вiдповiдного обговорення.

8. У РаЗi схвалегIIIя проtlозIlцiй щодо вlIессfIня зпrilt до цiсТ Програпrлl

засновниками (учасниками) та працiвниIсалrli (трl,довпrr ко,пеttтllвоrI) Пi.цпllrrсltства tcepiBHttK

Пiдприсмства своiм рiшенIrяпл (rrаказолl) затве])дiliус вiдповiдrлi злtirtl.t. яtti с HeBi,ц'eltltoIo llacl.Iltlolo

цiеi Програми.

9. Змiни до цiсi Програмrr не ]\{о}куть l]c,l:ll lов-цIоватп стандарти та випtоги гtttllсчi,

нiж переДбаченi Законом YKpairTl.T <Про заrIобiгаIлltlt ltоllt,гIllii>l та Типовоlо антttttорупцiйноtо

програIuоIо Iоридичноi особи, затверд)Iiел] oIo ]IакаЗоIll I IalIiotta,rbtloгo ilгсЕlтствaI з ttиTaltb запобiгання

корупцii.



,Щодаток до АнтикорупцiйноТ програпt и

[П <Тростянецьке л icoBe господарство>

(п.9 гл,2 розл.l)

змIст
антикорупцiIlноi програмII rорrlдlrчноi особи

Преамбула (цiнностi)........ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 1

l

пI. Правовпi,t cT:rryc YпoBlloI}ll?liclloI-o та гl iдtl oprlдttoB:rlItt х llorIY

lч.
ч. .22

1.

2. Надання uрацiвнлtltал,t роз'яснснь .fal

24

ttоltсультацir-t УгtовновахtениьI

Перiодичне навчання

22

п]lтаIlь за]lооIгаllня виявлення корупцii

vI.



Благодiйна сгIонсорськit дlяльtIlсть

J-

4.

чII.


