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Преамбу.па (цiнностi)

IJiею Антикорупцiliною програмою (да.пi -Програма) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПоВIДдЛЬНIСТЮ (МАЙСТЕРЛIФТ)> (далi - Товариство), усвiдомлюючи вiдповiдальнiсть
за утверд)tення цiнностей верховенства права та доброчесностi, lтрагнучи забезпечувати свiй
сталий розвиток, дбаючи про власну дiлову репутацiю, для заохочення використання
добросовiсноi комерцiйноi практики, а також в iHTepecax, зокрема, zule не виключно, своiх
засновникiв, працiвникiв, дiлових партнерiв, tслiентiв проголошус, що ii засновники
(громадянин Украiни Тригуб Святослав Сергiйович та Приватне акцiонерне товариство
<Компанiя з управлiння активами кСлавутич-lнвест>>, що дiе вiд свого iMeHi, в iHTepecax та за
рахунок активiв Пайового венчурного iнвестицiйного фонду <Iнвестицiйнi стратегii> не

диверсифiкованого виду закритого типу), органи управлiння, посадовi особи та працiвники у
своiй дiяльностi, а також у правовiдносинах iз дiловими партнераN,{и, органами державноi влади,
органами мiсцевого самоврядування, iншими юридичними та фiзичними особами керуються
принципом нульовоi толерантностi до корупцii у будь-яких ii формах та проявах i вrкивають
(вх<иватимуть) Bcix заходiв щодо запобiгання, виявлення та протидii корупцii, передбачених
законодавством, та цiсlо Програмою.

Товариство заJ{вляе про свою приIIципову пtlзицilо та засулжус кOрупцilо як незаконний та
нее,lичний спосiб ведення дiяльностi.

I. Загальнi положенrlяI

1. Визllачеllrlя TepMiHiB

1. У цiй Програмi наведенi термiни в}киваються у таких значеннях:

благодiйна дiяльнiсть - добровiльна особиста таlабо майнова допомога, яка направлена на
сприяння законним iHTepecaM одер)Iiувачiв благодiйноi допомоги у визначених законом сферах
благодiйноТ дiяльностi, що не передбачае одержання Товариством прибутку, а також сплати
буль-яксi винагороди або компенсацii Товаристу вiд iMerri або за доручення]ч1 одер}кувача
благодiйноi допомоги;

внесок на пiдтримку полiтичноi партiТ - грошовi кошти чи iнше майно, переваги, пiльги.
послуги, позики (крецити), нематерiальнi активl-r, будь-якi iншi вигоди неN{атерiального або
негрошового характеру, спонсорство Товарис,гвом заходiв чи iншоi дiяльностi на пiдтримку
партii, товари, роботи, послуги, наданi Товариством безоплатIIо чи на пiльгових умовах (за

цiною, нIIжчою за ринкову BapTicTb iдентичних або подiбних робiт, ToBapiB та послуг на
вiдповiдному ринку), отриманi полiтичноtо партiсю, ii мiсцевою органiзацiсю, яка в

установленому порядку набула статусу юридичноi особи;

дiлова гостиннiсть - tlредставницькi заходи (наприклад, дiловi снiданки, обiди, вечерi, фуршети,
дегустацiТ, iншi захоли (конференцii, культурнi та спортивнi заходи)), вiдшкодування витрат на
дорогу, про)iивання, iншi види витрат, якi здiйснюються Товариством або стосовно Товариства
з метою встановлення чи натrагодженняt ,цiлових вiдносrtн або з iншою метою, пов'язаною з

дiяльнiстю Товариства;

вiдносини Mia< Товариствоп{ та дiловим партнером, пов'язанi з дiловою,дlловl вlдносини
професiйною чи господарською дiяльнiстю Т'овариства, що винLIкли на пiдставi правочину або
здiйснення Товарис,гвом iпшоi дiяльноотi та передбачають тривалiсть iснування пiсля ix
встановлення;
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дiловi партнери - юридичнi таlабо фiзичlli особи, з якими Товариство пiдтримуе, вступас або
мас HaMip вступити в дiловi вiдносини;

заохочуючi платежi - неофiцiйнi та незаконнi платехti офiцiйним особам з метою
спр1,Iяння/прискорення/спрощення чи, у певних випадках, наJIежного виконання встановлених
законодавством процедур, якi Товариство ма€ законне право отримувати, не здiйснюючи таких
платежiв;

корупцiйний ризик - iMoBipHicTb вчинення корупцiйного або пов'язаного з корупuiсю
правопорушення, iншого порушення Закону Украiни "Про запобiгання корупцiI", що негативно
вплине на дiяльнiсть Компанii;

неправомiрна вигода - грошовi кошти або iнше майно, переваги, пiльги, послуги, нематерiальнi
активи, буль-якi iншi вигоди нематерiального чи негрошового характеру, якi пропонують,
обiцяють, надають чи одержують без законних на те пiдстав;

нульова толерантнiсть до корупцii - абсолютна нетерпимiсть до корупцii у буль-яких ii проявах;

представник Товариства - особа, уповноважена в установленому порядку дiяти вiд iMeHi або в

iHTepecax Товариства у взасмовiдносинах з третiми особами;

офiцiйна особа:

особа, уповновarкена на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, вiдповiдно
до пункту l частини першоТ статгi З Закону Украiни "Про запобiгання корупцiI";

особа, яка прирiвнюсться до осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого
самоврядування, вiдповiдно до пункту 2 частини першоi cTaTTi З Закону Украiни "Про
запобi гання корупцii" ;

посадова особа мiжнародноi органiзацii (працiвник мiжнародноi органiзацii чи буль-яка iнша
особа, уповноважена такою органiзацiсю дiяти вiд ii iMeHi);

спонсорська дiяльнiсть (спонсорство) - добровiльна MaTepia,TbHa, фiнансова, органiзацiйна та
iнша пiдтримка Товариством будь-якого заходу або дiяльностi з метою популяризаuii
найменування Товариства, знакiв д.rrя ToBapiB та послуг Товариства.

2. Iншi терпtiни в цiй Програмi вживаються у значеннях, наведених у Законi Украiни "Про
запобiгання корупцiТ".

2. Мета та сфера застосування

1. Метою цiеi Програми с забезпечення функцiонування ефективноi системи запобiгання та
протидiТ корупцii, вiдповiдностi дiяльностi Товариства вимогам антикорупцiйного
законодавства з урахуванням кращих свiтових практик.

2. Ця Програма встановлюе комплекс заходiв (правил, стандартiв i процедур) rцодо запобiгання,
виявлення та протидii корупцii в дiя;tьностi Товариства, не менший за обсягом та змiстом нiж
передбачений Законом Украiни "ГIро запобiгання корупцii" та Типовою антикорупцiйною
програмою юридичноi особи, затвердженою наказом Нацiонального агентства з питань
запобiгання корупцii.
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З. Заходи щодо запобiгання, виявлення та усунення або мiнiмiзацii корупцiйних ризикiв
визнаються прiоритетними у дiяльностi Товариства.

4. I]я Програма е обов'язковою для виконання засновника]чIи (учасниками), директором,
посадовиIuи особами ycix piBHiB, працiвниками, представниками Товариства та особами, якi
проходять навчання у Товариствi чи виконують певну роботу на пiдставi цивiльно-правових
договорiв, укладених з Товариством.

5. Ця Програма застосовусться у Bcix сферах дiяльностi Товариста, у тому числi у вiдносинах iз

дiловими партнерами, офiцiйними особами, органами державноi влади та органами мiсцевого
самоврядування, iншими юридичними та фiзичними особами.

6. Поло>rсення щодо обов'язковостi дотримання та виконання цiсi Програми включаються до
правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, положень про cTpyкTypHi пiдроздiли,
Bcix трудових договорiв, у тому числi KoHTpaKTiB. та посадових iнструкцiй.

8. Цю Програму затверджено наказом директора Товариства пiсля ii обговорення з посадовими
особапли ycix piBHiB та працiвниками Товариства.

9. Текст цiсi ПрограNIи I{аявний у постiйношrу вiдкритому лоступi для працiвникiв, посадових
осiб ycix piBHiB, органiв управлiння, представникiв Товариства, а також для i] дiлових партнерiв
на вебсайтi Товариства.

3. Вiдповiдальне лiдерство, дiлова репутацiя r,a доброчеснiсть

l. !иректор, посадовi особи ycix piBHiB Товариства беруть на себе зобов'язання особистим
прикладом етичноi поведiнки формувати у працiвникiв Товариства нульову толерантнiсть до
корупцii, що с основою дiловоi культури, повсякденноi дiловоi практики та дiловоi репутацii
Товариства.

2. Щиректор, органи управлiння Товариства беруть на себе зобов'язання демонструвати
лiдерство та вiдповiдальнiсть стосовно:

1 ) дотримання вимог антIrкорупцiйного зеконодавства;

2) забезпечення належного впровадження, ефекr,ивного функцiонування, перiодичного ана,riзу,
своечасного перегляду та удосконалення систе]\Iи запобiгання та протидii корупцii в Товариствi
з метою наJ,IежIIого реагування на корупцiйнi ризики в дiяльностi Товариства;

4) призначення на посаду особи, вiдповiда_пьноТ за реалiзацiю цiеТ Програми (даlli
Уповноважений), забезпечення iT на,чежними матерiа,rьними та органiзацiйними умовами працi,
сприяння виконанню Уповноваженим завдань та функцiй, передбачених Законом Украiни "Про
запобiгання корупцii" та цiею Програмою, забезпечення незалежностi дiяльностi
Уповtlоваженого;

5) заохочення посадових осiб ycix piBHiB до демонстрацii лiдерства в запобiганнi та протидii
коруllцii у межах iх повновая(ень;

6) спрямування працiвникiв на пiдтримку антикорупцiйноТ полiтики Товариства та здiйснення
особистого внеску в результативнiсть системи запобiгання та протидii корупцii;
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3) поширення к)/льтури нульовоi толерантностi до корупцii у Bcix сферах дiяльностi
Товариства;



7) iнформування про полiтику запобiгання та rrротидii корупrrii як всерединi Товариства, так i у
взасмовiдносинах з дiловими партнерами. офiцiйними особап.tи, органами державноi влади,
органами мiсцевого самоврядування, iншими юридичними та фiзичними особами;

8) забезпечення вiдповiдно до Закону Украiни "Про запобiгання корупцii"
повiдомлення iнформацii про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з

правопорушень, iнших порушень Закону Украiни "Про запобiгання корупцii";

yN{oB для
rtорупцiсю

9) лотримання прав та гарантiй захисту викривачiв, передбачених Законом Украiни "Про
запобiгання корупцii" ;

10) свосчасного та наJIежного реагування вiдповiдно до закону на факти вчинення (моrкливого
вчинення) корупцiйних або пов'язаних з корупцiсю правопорушень членами органiв управлiння
Товариства, посадовипли особами ycix piBrriB, працiвниками.

4. Норми професiйноТ етики

1. Засновники (учасники), директор Товариства, члени органiв управлiння, посадовi особи ycix
piBHiB, Уповноважений, працiвники та представники Товариства пiд час виконання своiх
посадових (логовiрних) обов'язкiв :

1) неухильно додержуються загальновизнаних етичних норм поведiнки та вимог кодексу етики
Товариства (у разi його наявностi);

2) толерантно i з повагою ставляться до полiтичних поглядiв, iдеологiчних та релiгiйних
переконань iнших осiб;

3) лiють, незважаючи на особистi iнтереси, особисте ставлення до буль-яких осiб, на своi
полiтичнi, iдеологiчнi, релiгiйнi або iншi особистi погляди чи переконання;

4) не розголошують i не використовують конфiденцiйноi iнформачii, що стала iм вiдома у
зв'язку з виконанням своТх посадових (договiрних) обов'язкiв, KpiM випадкiв, встановлених
законом;

5) компетентно, вчасно, результативно i вiдповiдально виконують посадовi (логовiрнi)
обов'язки, рiшення та доручення органiв i посадових осiб, яким вони пiдпорядкованi, пiдзвiтнi
або пiдконтрольнi, та не допускають злов}Itивань та неефективного використання коштiв i

тrлаЙна Товариства.

2. Засновники (учасники), директор, органи управлiння, посадовi особи ycix piBHiB,

Уповноважений, працiвники, представники Товариства утримуються вiд явно злочинних дiй,
рiшень та доручень та вживають заходiв щодо скасування таких рiшень i доручень,

3. Посадовi особи ycix
зобов'язанi утримуватися
злочинними.

piBHiB, Уповноважений, працiвники,
вiд виконання рiшень чи доручень

представники Товариства
ttерiвництва. якi с явно

4. У разi отримання для виконання рiшень чи доручень, якi е явно злочинними, посадова особа,
Уповноважений, працiвник, представник Товариства повинен негайно в письмовiй формi
повiдомити про це безпосереднього керiвника або директора Товариства, або його засновникiв
(учасникiв) та Уповноваженого.
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5. Посадову особу, Уповновахtеного, працiвника не може бути звiльнено чи примушено до
звiльнення, притягнуто до дисциплiнарноi вiдповiдальностi чи пiддано з боку керiвництва
iншим негативним заходам впливу або загрозi таких заходiв впливу у зв'язку з вiдмовою вiд
виконання рiшень чи доручень, якi € явно злочинними.

6. Посадовi особи, працiвники Товариства, Уповноважений не можуть бути притягнутi до
дисциплiнарноi вiдповiдальностi за вiдмову вiд участi в корупцiйних дiяннях, HaBiTb якщо така
вiдмова може призвести до втрати Товариством конкурентноi переваги або потенцiйноТ вигоди.

II. Права, обов'язки, заборони

1. Права та обов'язки засновrrикiв (учасникiв), директора, членiв органiв управлiння,
посадових осiб ycix piBHiB, працiвникiв (KpiM Уповноваженого) та представникiв
Товариства

1. Засновники (учасники), директор Товариства, члени органiв управлiння, посадовi особи ycix
piBHiB, працiвники та представники Товариства мають право:

1) надавати пропозицii щодо удосконалення цiсТ Програми;

2) звертатися до Уповновах<еного за консультацiями та роз'ясненнями щодо виконання цiсТ
Програми, iнших внутрiшнiх документiв Товариства стосовно запобiгання корупцii,
антикорупцiйного законодавства,

З) отримувати вiд Уповновакеного рекомендацii цодо подаJIьших дiй у разi, якщо запланованi
дii або рiшення (правочини) можуть бути джерелом корупцiйних ризикiв.

2. Засновники (учасники), директор Товариства, члени органiв управлiння, посадовi особи ycix
piBHiB, працiвники та представники Товариства зобов'язанi:

1) дотримуватися вимог Закону Украiни "Про запобiгання корупцii", цiсТ Програми та
прийнятих на ii виконання внутрiшнiх документiв, а також забезпечувати реалiзацiю цiеi
Програми;

2) виконувати своi посадовi (логовiрнi) обов'язки з урахуванням законних iHTepeciB Товариства;

3) невiдкладно iнформувати в передбаченому цiею ПрограNlою порядку Уповновах<еного,
директора Товариства або засновникiв (учасникiв) Товариства про випадки порушення вимог
цiсi Програми (або про випадки пiдбурювання до таких дiй), вчинення корупцiйних або
пов'язаних з корупчiею правопорушень, iнших порушень Закону Украiни "Про запобiгання
корупцii" засновникапrи (учасниками), керiвником, членами органiв управлiння, посадовими
особами ycix piBHiB, працiвниками Товариства або iснуючими чи потенцiйними дiловими
партнерами;

4) невiдкладно iнформувати в порядку, визначеному цiею Програмою, про виникнення

реального, потенцiйного конфлiкту iHTepeciB; вя(ивати заходiв для запобiгання та врегулювання

реаJIьного чи потенцiйного конфлiкту iHTepeciB; не вчиняти дiй та не приймати рiшень в умовах
реального конфлiкту iHTepeciB;

5) утримуватися вiд поведiнки, яка може бути розuiненою як готовнiсть вчинити корупцiйне
або пов'язане з коруtlцiею правопорушення, пов'язане з дiяльнiстю Товариства;

6) iнформувати Уповноваженого про здiйснення та приймання дiловоi гостинностi, дарування
та отримання подарункiв у порядку, визнаlIеному Товариством;

6



7) брати до уваги та враховувати рекоi\.{ендацii Уповноваrкеного

2. Забороненi корупцiйнi практики

1. .Щиректору, членам органiв управлiння, посадовим особам ycix piBHiB, Уповноваженому,
працiвникам та представникам Товариства заборонясться:

1) приймати пропозицiю, обiцянку або одержувати неправомiрну вигоду, а так само просити
надати таку вигоду для себе чи iншоТ фiзичноi або юридичноi особи за вчинення чи невчинення
будь-яких дiй з використанням становища, яке вони займають у Товариствi, або у зв'язку з ix
дiяльнiстю на користь Товариства, в iHTepecax того, хто пропонус, обiцяс чи надае таку вигоду,
або в iHTepecax TpeTboi особи;

2) зловrкивати своiми повноваженнями, тобто умисно, з метою одержання неправомiрноi
вигоди для себе чи iншоi фiзичноi або юридичноi особи використовувати своi повновarкення
всупереч iHTepecaM Товариства;

3) пропонувати, обiцяти або надавати (безпосередньо або через третю особу) офiцiйним особам
таlабо ix близьким особам, iншим фiзичним особам неправомiрну вигоду за вчинення чи
невчинення ними будь-яких дiйlбездiяльностi з використанням наданоi iм влади, службового
становища, повноваN(ень для одержання або збереження будь-яких переваг для Товариства;

4) вчиняти дiТ та приймати рiшення в умовах реашьного конфлiкту iHTepeciB;

5) використовувати будь-яке майно Товариства чи його кошти в особистих iHTepecax;

6) органiзовувати, бути посередником або особисто здiйснювати буль-якi готiвковi або
безготiвковi платежi чи розрахунки з дiловими партнерами Товариства, iншими фiзичними або
юридичними особами, якщо TaKi платехti чи розрахунки не передбаченi законодавством або

укладеними Товариством правочинами;

7) впливати прямо або опосередковано на рiшення працiвникiв Товариства з метою отримання
неправомiрноi вигоди для себе чи iнших осiб;

8) вчиняти будь-якi дii, якi прямо або опосередковано пiдбурюють iнших працiвникiв,
посадових осiб ycix piBHiB до порушення вимог Закону Украiни "Про запобiгання корупцii" чи

цiеi Програми;

9) дарувати та отримувати подарунки з порушенням вимог законодавства та цiсi Програми
ц{одо надання та приймання дiловоi гостинностi та подарункiв;

10) пiсля звiльнення або iншого припинення спiвробiтництва з Товариством розголошувати або
використовувати в iнший спосiб у своТх iHTepecax iнформацiю, в тому числi конфiденцiйну, яка
стала iпл вiдома у зв'язку з виконанням своТх повноважень, договiрних зобов'язань, KpiM
випадкiв, встановлених законом.

2. Товариство забороняе виплату офiuiйнипл особап,t заохочуючих плате}кiв, зокрема з метою
прискорення будь-яких форма_гtьних tIроцедур, пов'язаних iз отриманням дозвiльних
документiв, або прийняття вiдповiдtlих piuteHb на користь Товариства, чи отримання iнших
переваг для Товариства.

Не с заохочуючим платежем платiж за прискорений розгляд, сплачений на рахунок органу
державноТ влади або органу мiсцевого самоврядування, пiдприемства, установи! органiзацiТ,
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офiцiйноi особи, державногоiмiсцевого бюджету, розмiр та сплату якого передбачено
законодавством (наприклад, платixt за прискорену ресстрацiю патентiв),

Посадова особа, працiвник або представник Товариства, до якого звернена вимога про
здiйснення заохочуючого платежу, зобов'язаний повiдомити особу, яка висува€ таку вимогу,
про заборону Його здiйснення, вiдмовити у здiйсненнi такого платежу, а також невiдкладно
поiнформувати свого безпосереднього керiвника та Уповноваженого про отриману вимогу.

У разi виникнення у посадовоi особи, працiвника або представника Товариства будь-якого
cyMHiBy щодо належностi платеrку до заохочуючого платежу i заборони його здiйснення, така
посадова особа, працiвник або представник Товариства повинен звернутися за консультацiею
до Уповноваженого.

3. Заборони дiють без будь-яких територiальних обмежень, на територii буль-якоi дерrкави,
незважаючи на нацiональнi традицii, мiсцеву практику або умови конкуренцii, що дiють у цiй
державi.

III. Правовий статус Уповноваженого та пiдпорядкованих йопrу працiвникiв
1. Загальнi положення

i. Правовий статут Уповноваженого визначаеться Законом Украiни "Про запобiгання корупцii"
та цiею Програмою.

Уповновах<ений признача€ться директором Товариства на окрему посаду згiдно з

законодавством про працю та установчими документами Товариства.

Уповноважений пiдпорядкований, пiдзвiтний та пiдконтрольний директору Товариства.

Вимоги до особи, яка мохtе бути призначеною Уповноваженим) встановлюються Законом
УкраТни "Про запобiгання корупцii".

2. Уповноважений може бути звiльнений з посади достроково у випадках, передбачених
Законопл Украiни "Про запобiгання корупцii".

Уповноважений може бути звiльнений з посади з iнiцiативи директора Товариства або Ti

засновникiв (учасникiв) за умови надання згоди Нацiональним агентством з питань запобiгання
корупцii у встановленому порядку.

3. До вLlконання своТх функцiй Уповноваrкений може залучати працiвникiв пiдпорядкованого
йому структурного пiдроздiлу (у разi утворення такого структурного пiдроздiлу), а також (за
згодою директора Товариства) iнших працiвникiв Товариства шляхом надання iм усних та
письмових доручень та здiйснення контролю за Тх виконанням.

Працiвники структурного пiдроздiлу, пiдпорядкованого Уповновокеному, призначаються на
посади та звiльняються з посад (у разi розiрвання трудового договору з iнiцiативи директора
Товариства або його засновникiв (учасникiв)) за згодою Уповноваженого.

4. Щля реалiзацii цiсТ Програми за рiшенням директора Товариства у вiдокремлених пiдроздiлах
Товариства без статусу юридичноi особIr моя(уть призначатися вiдповiдальнi особи (да.',,ri -

Вiдповiда:rьнi особи).
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Вiдповiдальнi особи виконують обов'язклt та користуються правами, передбаченими у цiй
Програмi для Уповноваженого, у межах дiяльностi вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства без
статусу юридичноi особи, в яких вони працюють.

Уповноважений у межах виконання cBoix посадових обов'язкiв мас право давати ycHi та
письмовi доручення i вимагати ix виконання вiд Вiдповiдальних осiб та здiйснюс контроль за
дiяльнiстю Вiдповiдальних осiб.

2. Обов'язки та права Уповноваженого

l. обов'язки Уповноваженого

1) виконувати своi обов'язки неупереджено;

2) органiзовувати пiдготовку, розробляти i подавати на затвердження директору внутрiшнi
документи Товариства з питань формування та реа-гriзацii цiсi Програми;

3) органiзовувати проведення перiодичного оцiнювання корупцiйних ризикiв у дiяльностi
Товариства;

4) забезпечувати взаемодiю i координацiю мiяt структурними пiдроздiлами Товариства щодо
пiдготовки, виконання та контролю за виконанням заходiв, передбачених цiсю Програмою;

5) надавати засновникам (учасникам), керiвнику, органам управлiння, посяцовим особам ycix
piBHiB, працiвникам Товариства роз'яснення та iндивiдуа_llьнi консультацii, пов'язанi з

реалiзацiею цiсi Програми та виконанням вимог антикорупцiйного законодавства,

6) надавати працiвникам Товариства або особам, якi проходять навчання у Товариствi чи
виконують певну роботу на пiдставi цивiльно-правових договорiв, укладених з Товариством,
методичну допомогу та консультацiТ щодо повiдомлення про можливi факти корупцiйних або
пов'язаних з корупцiею правопорушень, iнших порушень Закону Украiни "Про запобiгання
корупцii" та захисту викривачiв, проводити навчання з цих питань;

7) забезпечувати iнформування громадськостi про здiйснюванi Товариством
запобiгання корупцii;

заходи 1з

8) органiзовувати гIроведення заходiв з пiдвищення квалiфiкацii працiвникiв Товариства з
питань запобiгання та протидii корупцiТ;

9) регулярно, не менше Hi>lc один раз на 2 роки, пiдвищувати свою квалiфiкацiю, iнiцiювати
перед директором Товариства питання шодо проходження свого професiйного навчання
(пiдвищення квалiфiкацii) ;

10) вживати заходiв з виявлення конфлiкту iHTepeciB та сприяти його врегулюванню,
iнформувати директора Товариства про виявлення конфлiкту iHTepeciB та заходи, вхtитi для
його врегулювання;

12) брати участь у процедурах добору персоналу Товариства, зокрема шляхом iнiцiювання,
органiзацii, проведення перевiрок кандидатiв на посади;

9

l l) органiзовувати i проводити перевiрки дiлових партнерiв Товариства, перевiрки у
процедурах злиття та поглинання (присднання);



l3) перевiряти на наявнiсть корупцiйних ризиttiв та погод}кувати платехti i витрати, пов'язанi з

благодiйною та спонсорською дiяльнiстю, здiйсненням BHecKiB на пiдтримку полiтичних партiй;

l4) перевiряти на наявнiсть корупцiйних ризикiв та погод}кувати (вiзувати) про€кти
органiзацiйно-розпорядчих документiв, правочинiв Товариства;

l5) органiзовувати роботу внутрiшнiх каналiв повiдомлення про можливi факти корупцiйних
або пов'язаних з корупцiею правопорушень, iнших порушень Закону Украiни "Про запобiгання
корупцii";

16) отримувати та органiзовувати розгляд i перевiрку повiдомлень про мох<ливi факти
корупцiйних або пов'язаних з корупцiсю правопорушень, iнших порушень Закону Украiни "Про
запобiгання корупцiТ" ;

17) брати участь у проведеннi внутрiшнiх розслiдувань, якi проводяться згiдно з цiсю
Програмою;

18) iнформувати директора Товариства або засновникiв (учасникiв) про факти, що мо}куть
свiдчити про вчинення корупцiйних або пов'язаних з корупцiею правопорушень та iнших
порушень вимог Закону Украiни "Про запобiгання корупцii" членами органiв управлiння,
посадовими особами ycix piBHiB, працiвниками, представниками Товариства;

l9) у разi виявлення корупцiйного або пов'язаного з корупцiсю правопорушення чи одержання
повiдомлення про вчинення такого правопорушення членами органiв управлiння, посадовими
особамrt ycix piBHiB, працiвниками Товариства у)Itити заходiв щодо припинення такого
правопорушення та негайно, протягом 24 годин, письмово повiдомити про його вчинення
спецiально уповноваженого суб'екта у сферi протидii корупцii;

20) здiйснювати спiвпрацю з викривачами, забезпечувати дотримання iх прав та гарантiй
захисту, передбачених Законом Украiни "Про запобiгання корупцii";

2l) iнфорп,rувати викрива.riв про ixHi права та обов'язки, передбаченi Законом Украiни "Про
запобiгання корупцii", а також про стан та результати розглялу, перевiрки таlабо розслiдування
повiдомленоi ними iнформацii;

22) iнформувати Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцii у разi ненаправлення
кадровою службою Товариства засвiдченоТ паперовоi копii розпорядчого документа про
накладення дисциплiнарного стягнення та iнформацiйноi картки до розпорядчого докуI\.Iента
про накладення (скасування розпорядчого документа про накладення) дисциплiнарного
стягнення на особу за вчинення корупrriйних або пов'язаних з корупцiею правопорушень для
внесення вiдомостей до Сдиного державного ресстру осiб, якi вчинили корупцiйнi або пов'язанi
з корупчiсю правопорушення;

23) забезпечувати формування i ведення peccTpiB

працiвникiв Товариства, притягнутих до вiдповiдальностi за порушення виN{ог цiсТ Програми,
вчинення корупцiйного правопорушення чи правопорушення, повlязаного з корупцiсю, iнших
порушень Закон5l Украiни "Про запобiгання корупцii";

проведених згiдно з цiсю Програмою гlеревiрок дiлових партнерiв, перевiрок кандидатiв на
посаду, перевiрок у процедурах злиття та поглинання (присднання);

проведених згiдно з цiею Програмою внутрiшнiх розслiдувань;

10



повiдомлень про конфлiкт iHTepeciB, вчинення корупцiйного правопорушення чи
правопорушення, гtов'язаного з корупцiсю, iншого порушення Закону Украiни "Про запобiгання
tсорупцii", порушення вимог цiеТ Програп,rи;

дiловоi гостинностi та подарункiв ;

24) забезпечувати здiйснення нагляду, контролю та монiторингу за дотриманням цiеi Програми,
антикорупцiйного законодавства;

25) проводити оцiнку результатiв здiйснення заходiв, передбачених цiею Програмою;

26) забезпечувати пiдготовку звiту про стан виконання цiеТ Програми;

27) брати участь у спiвпрацi з органами державноi влади, органами мiсцевого самоврядування,
iншими юридичними особами, неуряловими таlабо мiжнародними органiзацiями з питань
запобiгання корупцiТ;

38) виконувати iншi посадовi обов'язки, передбаченi Законом Украiни "Про запобiгання
корупцii", цiею ПрограN,Iою, внутрiшнiми документами Товариства, прийнятими на виконання
Закону Украiни "Про запобiгання корупцii" та цiеi Програпли, зокрема Ti, що спрямованi на

розгляд повiдомлень викривачiв та забезпечення дотримання ixHix прав i гарантiй захисту.

2. Права Уповноваженого:

1) отримувати вiд органiв управлiння та членiв органiв управлiння, посадових осiб ycix piBHiB,
працiвникiв та представникiв Товариства ycHi та письмовi пояснення щодо обставин, що
можуть свiдчити про порушення вимог Закону Украiни "Про запобiгання корупцii" та цiсТ
Програми щодо запобiгання та врегулювання конфлiкту iHTepeciB та iнших передбачених
вимог, обмежень i заборон, а також з iнших питань, якi стосуються виконання цiсi Програми;

2) викликатl{ та опитувати осiб, дii або бездiяльнiсть яких стосуються повiдомлених викривачем

фактiв, у то]u),числi посадових осiб ycix piBHiB Товариства;

З) мати з урахуванням обмеrкень, встановлених законом, доступ до документiв та iнформацii,

розпорядником яких с Товариство, якi необхiднi для виконання покладених на нього обов'язкiв,

робити чи отриN{уватlл iх копii;

4) витребувагlt вiд iнших структурних пiдрозлiлiв Товариства iнформацiю, документи або ix
копii, у тому числi Ti. що мiстять iнфорrплацiю з обмеженим доступом (KpiM державноi тасмницi),
якi необхiднi для викоFIання покладених на нього обов'язкiв;

5) здiйснювати обробку iнформачii, у тому числi персональних даних, з дотриманням
законодавства про доступ до персонаJIьних даних;

6) отримувати доступ до ск-цадських, виробничих та iнпrих примirцень Товариства у разi
необхiдностi проведення ант,икорупцiйних заходiв;

7) отримувати доступ ло неявних у Товариства електронних засобiв зберiгання i обробки даних,
якi необхiднi для виконання покладених на нього обов'язкiв, та у разi необхiдностi вимагати
оформлення вiдповiдних даних на паперовому носii;

8) пiдписувати та IIаправляти iнформачiйнi
мiсцевого самоврядування. пiдприеIиств,

до органiв державноi влади, органiв
органiзацiй ycix фор, власностi,

запити

установ,
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вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства без статуту юридичноi особи для отримання вiд них
iнформацiТ та матерiалiв, безпосередньо пов'язаних з виконанням обов'язкiв Уповноваженого:

9) пiдписувати та направляти листи до Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцii
або iнших спецiально уповноважених суб'сктiв у сферi протидii корупцii iз повiдомленнями про
вчинення корупцiйних або пов'язаних з корупцiсю правопорушень, iнших порушень Закону
Украiни "Про запобiгання корупцii";

10) здiйснювати контроль за дiяльнiстю Вiдповiдальних осiб у вiдокремлених пiдроздiлах
Товариства без статусу юридичноi особи, давати iM доручення, розпорядження i вимагати iх
виконання;

1 1) звертатися до Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцii щодо порушених прав
викривача, його близьких осiб;

12) визначити з-помiж пiдпорядкованих йому працiвникiв окрему особу, вiдповiдальну за

реалiзацiю повноважень Уповноваженого iз захисту викривачiв;

13) виконувати iншi визначенi Законом Украiни "Про запобiгання корупцii" повноваження,
спрямованi на всебiчний розгляд повiдомлень про вчинення корупцiйних або пов'язаних з

корупцiсю правопорушень та iнших порушень вимог Закону УкраТни "Про запобiгання
корупцii", у тому числi повiдомлень викривачiв, захист ixHix прав i свобод;

14) iнiцiювати проведення перевiрок з пiдстав, передбачених Законом Украiни "Про
запобiгання корупцii" та цiею Програмою;

15) iнiцiювати проведення внутрiшнiх розслiдувань у зв'язку з мо}кливим порушенням Закону
Украiни "Про запобiгання корупцiТ" та цiсi Програми;

16) вносити директору Товариства подання про притягнення до дисциплiнарноi
вiдповiдальностi осiб, винних у порушеннi Закону Украiни "Про запобiгання корупцii", цiсi
Програми;

17) брати участь у засiданнях робочих груп та комiсiй Товариства з питань, що HaJ,IeжaTb до
компетенцiТ Уповновах(еного,

1 8) iнiцiювати проведення нарад з питань запобiгання та виявлення корупцii, виконання цiсi
Програ,ми;

19) залучати до виконання своiх повноважень за згодою директора Товариства працiвникiв
Товариства;

20) надавати на розгляд директора Товариства пропозицii щодо удосконалення роботи
Уповноваженого / пiдроздiлу Уповноваженого;

21) звертатися до засIIовникiв (учасникiв), директора, органiв управлiння Товариства з питань

реалiзацii своiх повноважень та виконання посадових обов'язкiв;

22) iншi права, передбаченi Законопл Украiни "Про запобiгання корупцii", цiсю Програмою,
трудовим договором, посадовою iнструкцiею Уповноваженого, iншими внутрiшнiми
документами Товариства.
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3. ГараlrтiТ неза;Iеrкностi

1. Здiйснення Уповновa>кеним своiх функцiй у Товариствi е незаJ,Iежним. Втручання у
дiяльнiсть Уповноваженого з боку засновникiв (учасникiв), директора Товариства, органiв
управлiння та членiв органiв управлiння, посадових осiб ycix piBHiB, працiвникiв,
представникiв, дiлових партнерiв Товариства, а також iнших осiб не допускасться.

2.Пiд втручанням слiд розумiти

1) вiдмову в наданнi Уповноваженому iнформацii, документiв, доступу до iнформацii та
документiв, право на отримання яких мае Уповноважений;

2) будь-який вплив на прийнятгя Уповноваженим рiшень та вчинення дiй, який здiйсню€ться
поза межами повнова}кень органу управлiння / особи, що вчиня€ вплив, передбачених
законодавством, статутом Товариства, рiшеннями органiв управлiння або внутрiшнiми
документами Товариства (наприклад, надання вказiвок tцодо змiсту висновкiв, якi мають бути
здiйсненi Уповноваженим за результатами перевiрки дiлових партнерiв; щодо кола осiб -

суб'сктiв декларування, повiдомлення про факти несвосчасного подання декларацiй якими не
можуть бути направленi до НацiонаJIьного агентства з питань запобiгання корупцii тощо);

3) дii7бездiяльнiсть, якi спричиняють обмехсення або порушення прав Уповноваrкеного
(наприклад, необгрунтована вiдмова у наданнi цорiчноi вiдпустки за графiком; необгрунтована
вiдмова у направленнi для проходження навчання / пiдвищення ква-гriфiкацii, передбаченого
вiдповiдним планом-графiком; необrрунтоване обмеrкення розплiру або невиплата
заохочувальних та компенсацiйних виплат, передбачених трудовим та колективним
договорами, тощо);

4) дii7бездiяльнiсть, якi перешкодх(ають виконанню посадових обов'язкiв Уповноваженим
(наприклад, безпiдставне направлення Уповноваженого у вiдрядження з вiдривом вiд робочого
мiсця; необrрунтоване позбавлення Уповнова}кеного доступу до робочого мiсця, персонаJIьного
комп'ютера; безпiдставне вилучення документiв, якi зберiгаються в Уповноваженого;
незабезпечення Уповноваженого матерiальними ресурсами, необхiдними для виконання
покладених на нього завдань, ненадання доступу до системи дiловодства Товариства, засобiв
зв'язку тощо);

5) покладення на Уповновахtеного обов'язкiв, надання доручень з питань, Iцо не на,rежать або
виходять за MerKi його повнова}кень, визначених Законом Украiни "Про запобiгання корупцiТ" i
цiею Програмою, та обпле>ttують виконання ним посадових обов'язкiв.

3. Уповноважений не може бути звiльнений чи примушений до звiльнення, притягнутий до
дисциплiнарноi вiдповiдаrrьностi чи пiдданий з боку засновникiв (учасникiв), лиректора, органiв

управлiння Товариства iншим негативним заходам впливу (переведення, атестацiя, змiна умов
працi, вiдмова у призначеннi на вищу посаду, зменшення заробiтноi плати, вiдмова вiд
продовження трудового договору тощо) або загрозi таких заходiв впливу у зв'язку зi
здiйсненням антикорупцiйних заходiв, виявленням та повiдомленням про мохtливi факти
корупцiйних або пов'язаних_ з корупцiею праRопорушень, iнших порушень Закону Украiни "Про
запобiгання корупцii".

!о негативних заходiв впливу також наJежать формаrrьно правомiрнi рiшення i дiI засновникiв
(учасникiв), керiвника, органiв управлitlня Товариства, якi носять вибiрковий характер, зокрема,
не застосовуються до iнших прецiвникiв, керiвникiв у подiбних ситуацiях таlабо не
застосовувалися до Уповноваженого у подiбних ситуацiях (за подiбних обставин) ранiше.
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4. Засновники (учасники), директор Товариства, посадовi особи ycix piBHiB Товариства
зобов'язанi:

1 ) забезпечувати неза,тежнiсть Уповноваженого;

2) забезпечувати Уповноваженому належнi матерiальнi, органiзацiйнi умови працi (окремий
кабiнет, сейф для зберiгання документiв, робоче мiсце, оснащене офiсними меблями,
комп'ютерне обладнання та органiзацiйну TexHiKy, доступ до мережi IHTepHeT, канцелярське
приладдя, засоби зв'язку, облiковий запис електронноi поштовоi скриньки) та достатнi ресурси
для виконання покладених на нього завдань;

З) сприяти виконанню Уповновах<еним завдань. передбачених Законом Украiни "Про
запобiгання корупцii" та цiею Програмою; на вимогу Уповноваженого надавати iнформацiю та
документи, необхiднi для виконання покладених на нього обов'язкiв, сприяти проведенню
внутрiшнiх розслiдувань, забезпечувати за!,Iучення працiвникiв/ресурсiв для виконання
Уповноваяtеним та пiдпорядкованими йоплу працiвниками своТх обов'язкiв;

4) реагувати у розумний строк на письN{овi та ycHi звернення, пропозицii та рекомендацii
Уповноваженого, наданi ними у межах реаrriзачiТ цiеi Програми.

IY. Управлiння корупцiйними ризиками

1. Щля ефективного запобiгання корупцii у своiй дiяльностi Товариство застосову€ ризик-
орiентованиiл пiдхiд та створюс систему управлiння ризиками, яка передбачас здiйснення
регулярного оцiнювання корупцiйних ризикiв, впливу яких може зазнавати дiяльнiсть
Товариства, вжиття заходiв, необхiдних та достатнiх для Тх усунення або мiнiмiзацii, ix
подшIьшого монiторингу та контролю, а також оновлення iснуючих антикорупцiйних заходiв
вiдповiдно до змiн внутрiшнього та зовнiшнього середовища дiяльностi Товариства.

2. Товариство здiйснюс перiоличне оцiнювання корупцiйних ризикiв у своiй дiяльностi, метою
якого €:

1) iдентифiкацiя внутрiшнiх та зовнiшнiх корупцiйних ризикiв у бiзнес-процесах Товариства;

2) оцiнка достатностi, вiдповiдностi та ефективностi iснуючих заходiв для належного
запобiгання, усунення або мiнiмiзацii iдентифiкованих корупцiйних ризикiв;

З) аналiз та оцiнка (визначення piBHiB) виявлених корупцiйних ризикiв;

4) визначення за прiоритетом високо ризикових бiзнес-процесiв з урахуванням характеру та
ступеня вразливостi бiзнес-процесiв до корупцiйних ризикiв, piBHiB оцiнених корупчiйних
ризикiв;

5) розробка заходiв з метою ефективного усунення або мiнiмiзацii корупцiйних ризикiв у
дiяльностi Товариства.

З. Органiзацiю проведення перiодllчного оцiнювання корупцiйних ризикiв у лiяльностi
Товариства здiйснюе Уповновоltеlrий.

4. Товариство може здiйснювати внlтрiшнс таlабо зовнiшнс оцiнювання корупцiйних ризикiв.

Внутрiшнс оцiнювання корупцiйних рлlзикiв здiйснюс робоча група, яка формуеться з

представникiв структурних пiдроздiлiв Товариства.
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Зовнiшне оцiнювання корупцiйних ризикiв здiйснюють за_пученi Товариством аудиторськi,
юридичнi, консалтинговi компанiТ або незапежнi експерти.

5. Товариство здiйснюс оцiнювання корупцiйних ризикiв у своiй дiяльностi з перiодичнiстю не

рiдше одного разу на 2 роки.

6. Товариство може прийняти рiшення щодо здiйснення оцiнки корупцiйних ризикiв за
процедурою, визначеною законодавством.

7. За результатами оцiнювання корупцiйних ризикiв у лiяльностi Товариства формусться реестр
ризикiв.

8. Реестр ризикiв повинен мiстити

1) iдентифiкованi корупцiйнi ризики, сфери (напрями) дiяльностi Товариства, у яких вони
iдентифiкованi, ikHi описи, джерела, iснуючi заходи контролю, оцiнку iхньоТ достатностi,
вiдповiдностi та ефективностi ;

2) piBHi виявлених корупцiйних ризикiв;

3) пропозицii щодо заходiв iз усунення або мiнiмiзацii виявлених корупцiйних ризикiв (у тому
числi, оновлених/нових антикорупцiйних заходiв на piBHi Товариства таlабо на piBHi бiзнес-
процесiв), TepMiHiB (cTpoKiB) ix виконання, вiдповiдальних пiдроздiлiв/виконавцiв, необхiдних
pecypciB, iндикаторiв виконання).

9. Реестр ризикiв пiсля його оформлення за результатами оцiнювання корупцiйних ризикiв
подасться на затвердження директору Товариства.

10. !иректор Товариства затверджус ре€стр ризикiв та забезпечу€ вжиття передбачених ним
заходiв, у тому числi шляхом оновлення iснуючих антикорупцiйних заходiв, та видiляе для
tIього необхiднi ресурси.

l 1. За запитом учасника (засновника) Товариства ре€стр ризикiв доводиться до його вiдома.

12. Реестр ризикiв надасться для виконання вiдповiдальним пiдроздiлам/виконавцям, а також
може бути розплiщений на вебсайтi Товариства (у разi його наявностi) для ознайомлення yciMa
зацiкавленими особами.

13. Уповноважений здiйснюе монiторинг виконання заходiв iз усунення або мiнiмiзацii
виявлених корупцiйнlлх ризикiв, готус та пода€ звiтнiсть щодо стану виконання заходiв у
порядку та строки, визначенi цiею Програмою.

Y. Просвiтницькi заходи

1. Перiодичне навчання з питань запобiганlля i виявленняt корупцii

1. З метою формування нtlлежного рiвня антикорупцiйноi культури Уповновах<ений забезпечуе
органiзацiю обов'язкового ознайомлення iз положеннями Закону Украiни "Про запобiгання
корупцii", цiеi Програми та прийнятими на if виконання внутрiшнiми доку]\,1ентами Товариства
новопризначених працiвникiв, представникiв Товариства та осiб, якi проходять навчання у
Товариствi чи виконують певну роботу.

2. Товаристо забезпечу€ належне та достатнс доведення положень цiсi Програми та внутрiшнiх
документiв Товариства у сферi запобiгання та протидiТ корупцii, змiн у антикорупцiйному
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законодавствi та практицi його застосува}IrIя до ycix працiвникiв, представникiв та дiлових
партнерiв Товариства шляхом iнформування (комунiкацiй).

3. Вiдповiдальним за iнформування з питань запобiгання та виявлення корупцii
уповноважений.

е

4. Товариство забезпечус перiодичне пiдвищення квалiфiкацii (навчання) керiвника, членiв
органiв управлiння, посадових осiб ycix piBHiB, працiвникiв, Уповноваженого т?, у разi
необхiдностi, - представникiв Товариства.

5. Щиректор Товариства та Уповноважений проходять пiдвищення кваrriфiкацii (навчання) з

питань запобiгання та виявлення корупцii не рiдше одного разу на 2 роки.

6. Плановi навчання iнших посадових осiб Товариства здiйснюються вiдповiдно до

l) затверлженого директором Товариства тематичного плану-графiка на кожний piK, який готу€
Уповноважений;

7. Антикорупцiйнi навчальнi програми (базовi та поглибленi) реа,riзуються як дистанцiйно, так i
очно.

8. Тематика та форма навчальних заходiв (семiнари, лекцii, практикуми, тренiнги, iндивiдуальнi
заняття, вебiнари тощо) визначаються з урахуванням:

l) змiн у законодавствi;

2) пропозицiй засновникiв (учасникiв), директора, посадових осiб ycix piBHiB, працiвникtв
Товариства;

3) результатiв монiторингу/оцiнки виконання цiеi Програми;

4) результатiв перiодичного оцiнювання корупцiйних ризикiв у лiяльностi Товариства;

5) результатiв проведених перевiрок та внутрiшнiх розслiдувань;

6) результатiв перевiрок дотримання антикорупцiйного законодавства, проведених
Нацiональш{м агентством з питань запобiгання корупцii.

9. У разi виявлеI{ня фактiв вчинення корупцiйних правопорушень у дiяльностi Товариства
Уповноважений формуе список прашiвникiв, якi беруть участь у реа,лiзацiI високо ризикових
бiзнес-процесiв i повиннi пройти обов'язкове позачергове навчання, а також формус i реалiзус
вiдповiдну навчальну програму.

10. Навчання завершуеться тестуванняпл осiб, якi брали у ньому участь, на piBeHb засвосння
навчаJIьноi iнформацii або iншим способопл вихiдного контролю знань.

1 1. Уповноважений здiйснюс облiк заходiв iз пiдвищення ква,riфiкацiТ у сферi запобiгання та
виявлення корупцii, облiк присутнiх на таких заходах та оцiнку iх ефективностi.

2. Надання працiвникам роз' яснеrrь та консультацil"l YпoBltoBa?KeHlINt

i. У разi наявностi питань щодо роз'яснення окремих положень цiеi Програми засновники
(учасники). директор, члени органiв управлiння, посадовi особи ycix piBHiB, працiвники та
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представники Товариства можуть звернутися до УtIовноваженого за отриN{анням усного або
письмового роз'яснення або консультацii.

2. Уповноважений надае роз'яснення або консультацirо у розумний строк, аJIе не бi.тьше 10 днiв
вiд дня отримання звернення. Якщо у вказаний строк надати роз'яснення або консультацiю
неможливо, Уповновокений може продовжити строк розгляду звернення, про що обов'язково
повiдомляеться особа, яка звернулася за роз'ясненням або консультацiсю. Загальний строк

розгляду звернення не може перевищувати 30 днiв вiд дня його отримання Уповновокеним.

4. Уповноважений мох(е обирати й iншi форми надання роз'яснень та консультацiй з питань
виконання цiеi Програми та антикорупцiйного законодавства (пам'ятки, керiвництва,
вiдеозвернення тощо).

YI. Заходи запобiгання та перевiрки
1. Запобiгання та врегулювання коllфлiкту iHTepeciB

1. Товариство прагне забезпечити, щоб конфлiкт iHTepeciB не мав несприятливого впливу на
iнтереси Товариства, а Taкo)t iнтереси ii клiентiв/замовникiв, засновник(iв)/учасник(iв) шляхом
запобiгання, виявлення та врегулювання конфлiктiв iHTepeciB.

2. Товариство здiйснюе запобiгання та врегулювання ситуацiй конфлiкту iHTepeciB на ocHoBi
таких принципiв:

1) обов'язковiсть iнформування працiвниками про ситуацii, що мають ознаки конфлiкту
iHTepeciB;

2) недопуrчення виникнення конфлiкту iHTepeciB;

З) iндивiдуальний пiдхiд при розглядi та оцiнюваннi кожного окремого випадку, що ма€ ознаки
конфлiкту iHTepeciB,

3. Працiвники Товариства зобов'язанi не пiзнiше наступного робочого дня з дня, коли дiзна:lися
чи повиннi були дiзнатися про наявнiсть у них реального чи потенцiйного конфлiкту iHTepeciB,
письмово повiдомити про це свого безпосереднього керiвника та Уповноваженого, не вчиняти
дiй та не приймати рiшень в умовах реального конфлiкту iHTepeciB та вжити заходiв щодо
врегулювання реального або потенцiйного rсонфлiкту iHTepeciB.

4. У разi виникнення реального або потенцiйного конфлiкту iHTepeciB у лиректора Товариства,
BiH письмово повiдомляе про це Уповноваженого та орган, до повноважень якого наJтIежить

звiльнення з посади директора Товариства.

5. У разi виникнення реаJIьного або потенцiйного конфлiкту iHTepeciB у представника
Товариства, BiH письмово повiдомляс про це Уповноваженого.

6. У разi вLIникнення реального або потенцiйного конфлiкту iHTepeciB у Уповновакеного BiH

письмово повiдомляс про це директора Товариства.

t7

3. Уповноважений узагаJIьнюе найпоширенiшi питання, з яких до нього звертаються, вiдповiдi
на них та розмiщуе узагальненi роз'яснення (консультацii, тощо) iнформацiйного характеру на
загальнодоступних для працiвникiв Товариства ресурсах таlабо поширю€ ii iншим чином
(наприклад, засобами електронноi пошти).



7. Безпосереднiй керiвник особи протягом двох робочих днiв пiсля отримання повiдомлення
про наявнiсть у пiдлеглоТ йому особи реаJ,Iьного чи потенцiйного конфлiкту iHTepeciB приймае з

урахуванням рекомендацiй Уповноваженого рiшення про спосiб врегулювання конфлiкту
iHTepeciB, про що повiдомляе працiвника.

8. Безпосереднiй керiвник, якому стаJIо вiдомо про конфлiкт iHTepeciB у пiдлеглого йому
працiвника (у тому числi у разi самостiйного виявлення конфлiкту iHTepeciB, наявного у
пiдлеглоi йому особи, без здiйснення нею вiдповiдного повiдомлення), зобов'язаний
iнформувати Уповноваженого та вжити передбачених цiею Програмою заходiв для запобiгання
та врегулювання конфлiкту iHTepeciB,

9. Врегулювання конфлiкту iHTepeciB здiйснюсться за допомогою одного з нижченаведених
заходiв (окремо або в посднаннi):

1) усунення працiвника вiд виконання завдання, вчинення дiй, прийняття рiшення чи участi в
його прийняттi в умовах реального чи потенцiйного конфлiкту iHTepeciB;

2) застосування зовнlшнього контролю за виконанням особою вiдповiдного завдання,
вчиненням нею певних дiй чи прийняття рiшень;

3) обмеження доступу працiвника до певноi iнформацii;

4) перегляду обсягу посадових (функцiональних) обов'язкiв працiвника;

5) переведення працiвника на iншу посаду;

6) звiльнення працiвника

l0. Порядок застосування заходiв врегулювання конфлiкту iHTepeciB та його особливостi для
рiзних категорiй осiб встановлюються Уповноваженим з урахуванням таких вимог:

1) переведення працiвника на iншу посаду застосовуеться лише за його згодою у разi, якщо

реальний чи потенцiйний конфлiкт iHTepeciB у дiяльностi працiвника ма€ постiйний характер i
не мох(е бути врегульований iншим шляхом та за наявностi вакантноi посади, яка за своiми
характеристиками вiдповiдас особистим та професiйним якостям працiвника;

2) звiльнення працiвника iз займаноi посади у зв'язку з наявнiстю конфлiкту iHTepeciB
здiйснюеться у разi, якщо реальний чи потенцiйний конфлiкт iHTepeciB у його дiяльностi мас
постiйний характер i не може бути врегульований в iнший спосiб, у тому числi через
вiдсутнiсть згоди працiвника на переведення або на позбавлення приватного iHTepecy;

З) у разi виникнення потенцiйного або реального конфлiкту iHTepeciB у представника
Товариство припиняе правовiдносини iз ним. У разi якщо конфлiкт iHTepeciB у представника
Товариства мае постiйний характер, представник Товариства пiдляга€ занесенню до перелiку
осiб, послуги яких не пiдлягають використанню та/або на користь яких не здiйснюються
платежi.

11. Рiшення про врегулювання конф-пiкту iHTepeciB у лiяльностi директора Товариства
приймаеться Зага,rьними зборами учасникiв Товариства, до повноважень яких н€uIежить

звiльнення / iнiцiювання звiльнення з посади директора Товариства, протягом двох робочих
днiв пiсля отримання повiдомлення. Про прийняте рiшення невiдкладно повiдомляються особа,
якоi воно стосуеться, та Уповноважений.
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l2. Працiвники Товариства моr(уть самостiйно вжити заходiв щодо врегулювання конфлiкту
iHTepeciB шляхом позбавлення вiдповiдного llриватного iHTepecy з наданням пiдтвердних
документiв безпосередньому керiвнику та Уповноваженому.

1З. Щиректор Товариства моя(е самостiйно в}кити заходiв щодо врегулювання конфлiкту
iHTepeciB шляхом позбавлення вiдповiдного приватного iHTepecy з наданням пiдтвердних
документiв Уповноваженому, а Taкoxt Загальним зборам учасникiв Товариства до повнова}кень
яких наJIежить звiльнення/ iнiцiювання звiльнення з посади директора Товариства.

i4. У разi виникнення решIьного або потенцiйного конфлiкту iHTepeciB у особи, яка входить до
складу органу управлiння Товариства, iншого виконавчого органу, KoMicii, робочоi групи, тощо,
пiд час вирiшення питання циI\.I органом така особа письмово повiдомля€ про це
уповноваженого.

15. Зазначенiй особi забороняеться

1) брати участь у пiдготовцi документiв для прийняття рiшення колегiа,rьним органом iз
вiдповiдного питання;

2) брати участь у розглядi (обговореннi) вiдповiдного питання;

3) голосувати з вiдповiдного питання.

16. У разi якtцо неучасть члена колегiального органу Товариства призведе до втрати
правомочностi цього органу, участь такоi особи у прийняттi рiшень мас здiйснюватися пiд
зовнiшнiм контролем. Рiшення про здiйснення зовнiшнього контролю приймае вiдповiдний
колегiальний орган.

17. Зовнiшнiй контроль здiйснюсться шляхом участi Уповноваженого в роботi колегiального
органу в cTaTyci спостерiгача без права голосу.

18. Типовими ситуацiями прояву конфлiкту iHTepeciB MolttyTb бути

1) участь у прийняттi або прийняття рiшення про укладення трудового договору, просування по
роботi, визначення умов оплати працi та застосування заходiв матерiального заохочення,
накладення стягнень стосовно свосi близькоi особи;

2) укладення вiд iMeHi Товариства правочинiв iз близькими особами;

З) участь особи, на яку поширюються виI\{оги цiеТ Програми, у прийняттi або прийняття

рiшення, яке мо}ке вплинути на отримання переваг iншим суб'ектом господарювання, над
бiзнес-рiшеннями якого така особа або iT близька особа здiйснюють фактичний контроль, у якiй
така особа, iT близька особа с засновниками (учасниками), працiвниками, отримують або
отримуваJIи винагороду чи подарунки, проходили або проходять навчання;

4) реестрацiя особою, на яку поширюються вимоги цiсТ Програми, фiзичною особою
пiдприсмцем або утворення такою особою юридичноI особи, яка нада€ послуги / виконуе

роботи, iдентичнi тим, що надае/виконуе Товариство;

5) виконання функцiй керiвника вищого рiвня в iншiй юридичнiй особi, чиТ iнтереси мох(уть
вступати в конфлiкт з iнтересами Товариства;
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б) прийняття або участь у прийнятгi особою, на яку поширюються вимоги цiсi Програми,
рiшень щодо себе caMoi, зокрема стосовно оплати працi, надання буль-якоi вигоди
матерiального чи нематерiального характеру, проведення внутрiшнього/службового
розслiдування.

2. Взаемодiя з дiловими партнерами

l. Товариство прагне здiйснювати спiвпрацю з дiловими партнерами, якi здiйснюють свою
дiяльнiсть законно та етично, взаемодiя з якими не несе корупцiйних ризикiв для Товариства.

2. Товариство iнформуе дiлових партнерiв до встановлення дiлових вiдносин з ними про
принципи та вимоги Товариства у сферi запобiгання та протидii корупцii, якi передбаченi цiею
Програмою, iншими полiтиками, розробленими на ii виконання, в тому числi про процедуру
перевiрки дiлових партнерiв.

3. Товариство здiйснюе перевiрку потенцiйних дiлових партнерiв (до дати укладення
правочинiв) i наявних дiлових партнерiв (пiсля встановлення правовiдносин з ними).

4. Перевiрку потенцiйних або наявних дiлових партнерiв Товариства здiйснюс Уповноважений
Що здiйснення перевiрк[I можуть також зirлучатися iншi cTpyKTypHi пiдроздiли Товариства.

5. Критерii, пiдстави, процедура та перiодичнiсть здiйснення перевiрки дiлових партнерiв
Товариства визначаються у внутрiшнiх документах Товариства, якi розробляе Уповновахtений
та затвердх(уе директор Товариства.

6. Процедури перевiрки, перiодичнiсть здiйснення перевiрок та критерii вiдбору дiлових
партнерiв визначаються заJIежно вiд сфери та мiсця здiйснення дiяльностi, структури
Товариства, характеру та рiвня корупцiйних ризикiв, якi можуть виникнути у вiдносинах iз
дiловим партнером.

7. Перевiрка дiлових партнерiв Товариства здiйснюеться з метою

1) перевiрки дiловоi репутацii дi-пового партнера на предмет толерантностi до корупцiI, а саме:
чи мае дiловий партнер репутацiю суб'екта, дiяльнiсть якого пов'язана з корупцiею (HaBiTb за
вiдсутностi вiдповiдних судових рiшень), та чи не буд. дiловий партнер виступати
посередником для передачi TpeTiM особам (або для отримання вiд TpeTix осiб) неправомiрноi
вигоди;

2) перевiрки наявностi у дiлового партнера антикорупцiйноi програми (або iнших полiтик
антикорупцiйного спрямування), стану ii (iх) фактичного виконання, готовностi (або вiдмови)
дотримуватися принципiв та вимог Товариства, а тако}к антикорупцiйного законодавства;

3) виявлення можливих корупцiйних ризикiв у зв'язку з укладенням (виконанням) правочину;

4) мiнiмiзацii йпловiрностi вчинення або перевiрки можливих фактiв вчинення корупцiйного або
пов'язаного з корупцiею правопорушення, iгlшого порушення антикорупцiйного законодавства
пiд час встановлення таlабо реалiзацii правовiдносин з дiловим партнером.

8. У разi наявностi обrрунтоваttих cyMHiBiB у лiловiй репутацiТ дiлового партнер&, що може
призвести до корупцiйних рлtзлtкiв для Товариства, Товарисr,во заJIиша€ за собою право
вiдмовити дiловому партнеру у встановленнi/продовженнi дiлових вiдносин з урахуванням
виN{ог законодавства, зокрема Закону Украiни "Про публiчнi закупiвлi".
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9. Матерiали перевiрки дiлових партнерiв зберiгаються не менше Hi>tt 5 poKiB

10. .Що договорiв (KoHTpaKTiB), якi Товариство укладас з дiловими партнерами, можуть
включатися антикорупцiйнi застереження. Метою антикорупцiйного застерех(ення с надання
Товариством гарантiй дотримання антикорупцiйного законодавства, яке на нього поширюсться,
та отримання аналогiчних гарантiй вiд дiлового партнера.

РедакцiТ антикорупцiйних застережень розробляються Уповноваrкеним з урахуванням сфер
дiяльностi Товариства.

3. Полiтика та процелури дiловоi гостинllостi. Подарунки

i. Товариство з урахуванням вимог законодавства визначас загаJIьну полiтику та процедури
надання i приймання дiловоi гостинностi та подарункiв.

З. Щарування та отримання подарункiв, а також надання i приймання дiловоi гостинностi у
межах установлення чи пiдтримання дiлових вiдносин або для досягнення iншоi мети
дiяльностi Товариства допускасться, якщо воно вiдповiдас сукупностi таких критерiiв:

l) не мае на MeTi вплив на об'ективнiсть будь-якого рiшення щодо укладення правочинiв,
надання чи отримання послуг, iнформацii, будь-яких iнших переваг для Товариства;

2) не € прихованою неправомiрною вигодою (наприклад, для того, щоб одержати або
продовжувати одержувати комерцiйнi замовлення або ненаJIежну перевагу);

3) вiдповiдас загальновизнаним уявленням про гостиннiсть (наприклад, подарунком с cyBeHipHa
продукцiя);

4) не заборонено законодавством держави, в якiй вони надаються та./або приймаються;

5) BapTicTb не перевищуе меж, устаноtsлених законодавством та Товариством;

6) не заборонено вiдповiдно до внугрiшнiх документiв органiзацii одер}кувача i не перевищус
встановлену такими документами BapTicTb:

7) розголошення про подарунок, дiлову гостиннiсть не створить ризику для дiловоi репутачii
Товариства або того, хто одержав подарунок, дiлову гостиннiсть;

8) подарунки, дiлова гостиннiсть е обrрунтованими, ненадмiрними i доречними в KoHTeKcTi
встановлення/пiдтримання дiловлtх вiдносин.

4. Не допуска€ться даруваIIня та отррIмання подарункiв у виглядi грошових коштiв (готiвкових
або безготiвкових), еквiваленту грошових коштiв (поларунковi картки або подарунковi
ваучери).
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2. Щиректор, члени органiв управлiння, посадовi особи ycix piBHiB, працiвники, представники
Товариства зобов'язанi утримуватися вiд пропозицii дiловоi гостинностi, подарункiв офiцiйним
особам, ii близьким особам, фактичним або потенцiйним дiловим партнерам, ix працiвникам
або представникам, якщо така дiлова гостиннiсть, подарунки можуть бути розцiненi як
спонукання або готовнiсть до вчинення корупцiЙного правопорушення, пов'язаного з

дiяльнiстю Товариства.



5. У разi наявностi cyMHiBiB щодо прийнятностi подарунка, дiловоi гостинностi працiвники
повиннi звернутися до Уповноваженого в порядку, визначеному цiею Програмою, для
отримання консультацiТ таlабо роз'яснення.

6. Про факти надання (здiйснення) або отримання поларунка/дiловоi гостинностi в рамках
загаJIьновизнаних уявлень про гостиннiсть директор, члени органiв управлiння, посадовi особи
ycix piBHiB, працiвники, представники Товариства протягом одного робочого дня повiдомляють
Уповновокеного в порядку, встановленому Товариством.

4. Благодiйна та ctIoHcopcbKa дiяльнiсть

l. Товариство може здiйснювати благодiйну та спонсорську дiяльнiсть у разi вiдсутностi
заборон, встановлених законодавством та внутрiшнiми документами Товариства.

2. Товариство здiйснюе благодiйну та спонсорську лiяльнiсть вiдповiдно до законодавства та за
умови вiдсутностi обrрунтованого висновку Уповноваженого про наявнiсть корупцiйних
ризикiв.

З. Уповноважений здiйснюс попередню перевiрку запланованоi благодiйноi,
дiяльностi та погоджус проекти правочинiв Iцодо здiйснення благодiйноi,
дiяльностi для того, щоб впевнитися, що благодiйна, спонсорська
використовуеться як неправомiрна вигода або з iншою незаконною метою,

4, Порядок здiйснення Упсlвноваженим попередньоi перевiрки запланованоi
спонсорськоi дiяльностi визначаеться Товариством.

спонсорськоi
спонсорськоi

допомога не

5. Здiйснення благодiйноi, спонсорськоi дiяльностi Товариством не допуска€ться, якщо

1) if здiйснення с умовою укJIадення будь-якого правочину, ухвалення рiшення органом
державноi влади або органом мiсцевого самоврядування, або вона здiйснюеться з метою
отримання незаконних переваг у пiдприемницькiй дiяльностi;

2) дiловий партнер/офiцiйна особа наполягае на здiйсненнi того чи iншого виду благодiйноi
таlабо спонсорськоi дiяльностi виключно через конкретну органiзацiю;

3) вона здiйснюсться з метою впливу на офiцiйну особу або в обмiн на будь-яку неправомiрну
вигоду для Товариства зi сторони дiлових партнерiв.

6. Основними iнструментами здiйснення Товариством контролю за благодiйною та
спонсорською дiяльнiстю пложуть бути :

1) перевiрка потенцiйних одержувачiв благодil"лноi та спонсорськоi допомоги в порядку, який
застосовусться для перевiрки дiлових партнерiв, або в iHtltoMy порядку, встановленому
Товариством;

2) попередне погодження з Уповноваженишt благодiйних та спонсорських просктiв i правочинiв;

3) процедури монiторингу цiльового використання благодiйноi та спонсорськоТ допомоги, якi
Товариство визначае самостiйно ;

4) публiчне оприлюднення, в порядку, передбаченому Товариством, iнформацii про здiйснення
благодiйноТ та спонсорськоi дiяльностi з метою забезпечення громадського контролю (у разi
вiдсутностi заборон, встановлених законодавством).
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7. Товариство веде реестри здiйснених Товариством BHecKiB на благодiйну та спонсорську
дiяльнiсть. TaKi ре€стри, а також фiнансова звiтнiсть щодо операцiй зi здiйснення благодiйноi,
спонсорськоi дiяльностi, iT отримувачiв (бенефiцiарiв) пiдлягають зберiганню не менше Hix< 5
poKiB.

5. Пiдтримка полiтичних партiй

l. Товариство не здiйснюе пiдтримку полiтичних партiй, якщо це прямо заборонено законом
або полiтикою Товариства.

2. У разi вiдсутностi заборон? встановлених законодавством та полiтикою
Товариство може здiйснювати внески на пiдтримку полiтичних партiй
встановленому Законом Украiни "Про полiтичнi партiТ в Украiнi".

Товариства,
в порядку,

3. Загальний розмiр (сума) внеску (BHecKiB) на пiдтримку полiтичноi партii вiдТовариства
протягом року не може перевиIцувати розмiру, встановленого Законом Украiни "Про полiтичнi
партii в YKpaiHi".

4. Внески на пiдтримку полiтичних партiй здiйснюються за умови вiдсутностi обrрунтованого
висновку Уповноваженого про наявнiсть корупцiйних ризикiв.

5. До перевiрки на дотримання вимог законодавства, в тому числi антикорупцiйного, та цiсi
Програми при здiйсненнi BHecKiB на пiдтримку полiтичних партiй, oKpiM Уповноваrкеного,
можуть заJIучатися iншi cTpyKTypHi пiдроздiли Товариства вiдповiдно до полiтики Товариства
щодо пiдтримки полiтичних партiй.

6. Товариство веде ресстр здiйснених BHecKiB на пiдтримку полiтичних партiй. Такий ресстр, а
також фiнансова звiтнiсть щодо операцiй зi здiйснення BHecKiB на пiдтримку полiтичних партiй,
ii отримувачiв, пiдлягають зберiганню не менше нiж 5 poKiB.

7. Товариство застосовус визначенi цлtм роздiлопл правила при здiйсненнi пiдтримки полiтичних
партiй на територii будь-якоi дерх<ави з урахуванням обмех<ень на пiдтримку полiтичних
партiй, встановлених законодавством вiдповiдноi держави.

6. Перевiрка пiд час укладення правочинiв про злиття або поглинання

l. При плануваннi та вчиненнi правочинiв про злиття або поглинання Товариство здiйснюе
перевiрку юридичноi особи - потенцiйного об'скта злиття або поглинання - з метою виявлення
корупцiйних ризикiв, перевiрки N{ети та порядку виконання такого правочину на вiдповiднiсть
антикорупцiйному законодавству та цiй Програмi.

2. Перевiрка здiйснюеться до вчинення правочину та пiсля його вчинення

3. Обсяги перевiрки визначаються Товариством за,.lежно вiд характеру та рiвня корупцiйних
ризикiв, якi мохtуть виникнути у зв'язку iз вчиненням правочину щодо конкретного об'екта
злиття або поглинання.

4.,Що проведення перевiрки заJIучаеться }'повноважений та можуть залучатися iншi особи

5. .Що вчинення правочину перевiрка включае

1) вивчення icTopii та дiяльностi об'скта злиття або поглинання, структури його засновникiв /

учасникiв / кiнцевих бенефiцiарних власникiв;
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2) визначення можливих зв'язкiв об'€кта злиття або поглинання з офiцiйними особами та
характеру взасмодii з ними;

3) дослiдхtення основних елементiв системи запобiгання та протидii корупцiI (антикорупцiйноi
програми тощо, системи управлiння корупцiйними ризиками) об'скта злиття або поглинання;

4) виявлення випадкiв корупцii, до яких мох(е бути причетний об'скт злиття або поглинання
(вiдомостей про розслiдування, якi здiйснюються, судовi провадження);

5) перевiрки наявностi дiючих санкцiй, застосованих до об'скта злиття або поглинання,

6) встановлення кола контрагентiв об'екта злиття або поглинання (клiснтiв, постачальникiв,
посередникiв) з високими корупцiйними ризиками та характеру договiрних вiдносин з ними;

7) дослiдlкення механiзмiв внутрiшнього контролю об'скта злиття або поглинання (контролю за
вчиненням правочинiв з високими корупцiйними ризиками, даруванням подарункiв,
здiйсненням дiловоi гостинностi, благодiйноi та спонсорськоi дiяльностi тощо);

8) дослiдження наявностi та стану функцiонування системи повiдомлення про вчинення
корупцiйних або пов'язаних з корупцiсю правопорушень, iнших порушень Закону Украiни "Про
запобiгання корупцiТ" ;

9) визначення обсягу та характеру питань, яким слiд придiлити увагу пiсля вчинення
правочину

6. Щиректор Товариства враховус результати перевiрки при прийняттi остаточного рiшення про
вчинення правочину.

7. Пiсля вчинення правочину перевiрка вклIочас

1) виявлення невiдповiдностей у системi антикорупцiйних заходiв об'екта злиття або
поглинання;

З) визначення коригувальних заходiв для приведення системи антикорупцiйних заходiв у
вiдповiднiст,ь iз вимогами антикорупцiйного законодавства.

8. Якщо пiд час здiйснення антикоруIIцiйноi перевiрки виявляються факти корупuii, Товариство
вжива€ заходiв до iх припинення, iнформування в установленому порядку спецiально

уповноважених суб'сктiв у сферi протидii корупцii та недопущення подiбних практик у
майбутньому,

7. Перевiрка кандIIдатiв на посадII

1. Т'овариство з метою реаrriзаuii цiсi Програпrи в рамках процедур добору персоналу здiйснюс
перевiрки кандидатiв на посадII, що вразливi до корупцiйних ризикiв.

2. Перевiрка кандидатiв на посади проводиться з метою

1) встановити, чи не виклика€ укладення трудового договору з кандидатом корупцiйнi ризики
для Товариства;
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2) забезпечення вiдповiдностi сlrстеми антикорупцiйних заходiв об'скта злиття або поглинання
характеру та рiвню притаманних йопtу корупцiйних ризикiв;



2) встановити, чи не призведе укладення трудового договору з кандидатом до порушення
антикорупцiйного законодавства;

3) переконатися у тому, що кандидат зобов'язусться дотримуватися вимог цiсТ Програми

3. Рiшення про укладення трудового договору приймасться з урахуванням вимог
антикоруlrцiйного законодавства.

4. Перевiрки кандидатiв на посади, що вразливi до корупцiйних ризикiв, здiйснюе
Уповноважений. За результатами перевiрки Уповноваrкений готус для директора Товариства
обrрунтований висновок про наявнiсть чи вiдсутнiсть корупцiйних ризикiв.

5. Порядок здiйснення перевiрки кандидатiв на посади та перелiк посад, що вразливi до
корупцiйних ризикiв, визначае Товариство.

6. Матерiали перевiрки кандидатiв на посади, що вразливi до корупцiйних ризикiв, зберiгаються
в особових справах протягом всього строку iх зберiгання.

VII. Повiдомлення, ii перевiрка та вiдповiдальнiсть
1. Повiдомлення про пrожливi факти корупцiйнrtх або пов'язаних з корупцiсю
правопорушень, iнших порушень Заколlу Украiни "Про запобiгання корупцii"

l, Товариство створюс сприятливi умови для викривачiв та формуе повагу до викривачiв як
частину дiловоi культури Товариства.

2. Товариство забезпечус викривачам умови для здiйснення повiдомлення про можливi факти
корупцiйних або пов'язаних з корупцiсю правопорушень, iнших порушень Закону Украiни "Про
запобiгання корупцii" (далi - Повiдомлення) шляхом:

l) обов'язкового створення та забезпечення функцiонування каналiв, через якi особа може
здiйснити Повiдопллення, гарантовано зберiгаючи свою aHoHiMHicTb (далi - Кана_llи
повiдомлень), за необхiдностi - через Сдиний портал повiдомлень викривачiв;

2) визначення вiдповiдно до Закону Украiни "Про запобiгання корупцii" внутрiшнiх прочелур i
механiзмiв прийнятгя та розгляду Повiдомлень, перевiрки та налех(ного реагування на них;

3) надання методичноi допомоги та консультацiй щодо здiйснення Повiдомлення потенцiйним
викривачам;

4) впровадження механiзмiв заохочення та формування культури Повiдомлення;

5) дотримання прав та гарантiй захисту викривачiв

З. Викривачi самостiйно визначають. якi Канали повiдомлень використовувати для здiйснення
Повiдопtлення.

4. Викривачам гарантуеться конфiденцiйнiсть в порядку та на умовах, визначених Законом
Украiни "Про запобiгання коруIrцii".

5. Особа мо}ке здiйснити Повiдомлення без зазначення авторства (анонiмгrо).
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6. Iнформацiя про Канали повiдомлень доводиться до вiдома ycix працiвникiв, в тому числi пiд
час прийняття на роботу, розмiщусться на iнформацiйних стендах Товариства та на вебсайтi
Товариства.

7. Товариство заохочуе дiлових партнерiв повiдомляти через Кана_гtи повiдомлень про будь-якi
вiдомi iм факти вчинення корупцiйних або пов'язаних з корупцiсю правопорушень, iнших
порушень Закону Украiни "Про запобiгання корупцii" керiвником, членЕIми органiв управлiння,
посадовими особами ycix piBHiB, працiвниками та представниками Товариства.

8. Повiдомлення повинно мiстити фактичнi данi, що пiдтвердхсують можливе вчинення
корупцiйного або пов'язаного з корупцiсю правопорушення, iншого порушення Закону УкраТни
"Про запобiгання корупцii", якi можуть бути перевiренi.

9. AHoHiMHe Повiдомлення пiдлягас розгляду, якtцо наведена у ньому iнформацiя стосу€ться
KoHKpeTHoi особи, мiстить фактичнi данi, якi можуть бути перевiренi.

10, Засоби заохочення Повiдомлення реалiзуються Товариством через

1) затвердження внутрiшнiх документiв Товариства, якi визначають форми заохочення,
органiзацiйнi засади функцiонування механiзму заохочення,

2) надання методичноi допомоги та консультацiй щодо здiйснення Повiдомлення;

З) мора,rьне та MaTepiaJIbHe заохочення викривачiв

1 1. Засоби формування культури Повiдомлення реа_гtiзуються Товариством через

1) затверлження внутрiшнiх документiв Товариства щодо етичноi поведiнки в Товариствi,
зокрема формування поваги до викривачiв як вiдповiдальних громадян;

2) проведення внутрiшнiх навчань з питань формування культури Повiдомлення;

3) систематичне здiйснення просвiтницьких та комунiкацiйних заходiв.

2. Права та гарантiI захисту викривача

1. Викривання е почесним правом кожного працiвника Товариства.

2. Викривач мас права та гарантii захисту, передбаченi статгями 5З3 - 538 Закону Украiни "Про
запобiгання корупцii", зокрема:

1) подавати докази на пiдтвердження свого Повiдомлення;

2) отримувати пiдтвердження прийняття i ресстрацii Повiдомлення;

3) на конфiденцiйнiсть;

4) отримувати iнформацiю про cTalt та результати розгляду, перевiрки таlабо розслiдування
iнформацii за фактом повiдомленоТ ним iнформацii;

5) на звiльнення вiд юридичноi вiдповiда,чьностi за здiйснення Повiдомлення, поширення
зазначеноi у Повiдомленнi iнформацii, незважаючи на можливе порушення таким
Повiдомленням своiх трудових, цивiльних чи iнших обов'язкiв або зобов'язань;
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6) на звiльнення вiд цивiльно-правовоi вiдповiдальностi за майнову та/або мораJIьну шкоду,
завдану внаслiдок здiйснення Повiдомлення, KpiM випадку здiйснення завiдомо неправдивого
повiдомлення.

3. Права викривача виникають з моменту здiйснення Повiдомлення, яке мiстить фактичнi данi,
що пiдтверджують можливе вчинення корупцiйного або пов'язаного з корупцiею
правопорушення, iншого порушення Закону Украiни "Про запобiгання корупцii", якi мохtуть
бути перевiренi.

4. Викривачу забезпечуються гарантii захисту його прав у порядку та на умовах, встановлених у
Законi Украiни "Про запобiгання корупцii".

5. Заборонено розкривати iнформацiю про особу викривача, його близьких осiб або iншi данi,
якi можуть iдентифiкувати особу викривача, його близьких осiб, TpeTiM особам, якi не
залучаються до розгляду, перевiрки таJабо розслiдування повiдомлених ним фактiв, а також
особам, дiй або бездiяльностi яких стосуються повiдомленi ним факти, KpiM випадкiв,
установлених законом.

6. .Щоступ до iнформацii про викривачiв мас лише директор Товариства, Уповноважений та
визначенi ним працiвники, якi задiянi в процесi прийняття та розгляду Повiдомлень в
Товариствi.

7. У разi витоку конфiденцiйноi iнформацii про викривача Уповноваltений, директор
Товариства за заявою TaKoi особи або за власною iнiцiативою повинен невiдкладно вжити Bcix
заходiв для уникнення настання негативних наслiдкiв для викривача, пов'язаних з таким

розголошенням.

8. Товариство забороняе заJIякування, приниження чи переслiдування викривачiв, застосування
до них iнших негативних заходiв впливу (вiдмови у прийняттi на роботу; звiльнення чи
примушення до звiльнення; притягнення до дисциплiнарноi вiдповiда,rьностi; iнших заходiв, в
тому числi форма,rьно правомiрних рiшень i дiй, якi носять вибiрковий характер, зокрема, не
застосовуються до iнших працiвникiв у подiбних ситуацiях таlабо не застосовуваJIися до
працiвника у подiбних ситуацiях ранiше) або погрози у застосуваннi таких заходiв впливу.

9. Викривач не може бути звiльнений чи примушений до звiльнення, притягнутий до
дисциплiнарноi вiдповiдальностi, пiдданий iншим негативним заходам впливу або загрозi таких
заходiв впливу у зв'язку з Повiдомленням.

10. Засновники (учасники), директор, органи управлiння, посадовi особи ycix iнших piBHiB,
Уповноважений в межах cBoix повноважень забезпечують умови для захисту викривачiв.

1 1. Права та гарантii захисту викривачiв поширюються на близьких осiб викривача.

3. Повiдомлення про можливi факти порушень цiеi Програми

1. Працiвники та особи, якi навчаються у Товариствi або виконують певну роботу,
представники, а такоrIt дiловi партнери Товариства мох(уть повiдомити про виявленi ознаки
порушень цiеi Програми, факти пiдбурення працiвникiв, дllректора, посадових осiб ycix piBHiB,
членiв органiв чправлiння Товариства до вчинення корупцiйних або пов'язаних iз корупцiею
порушень, iнших порушень Закону Украiни "Про запобiгання корупцiТ" безпосередньо
директору Товариства, Уповноваженому або засновникам (учасникам) Товариства, або шляхом
направлення електронного повiдомлення на адресу електронноi пошти Товариства
masterlift@ukr.net.
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Товариство може передбачити й iHrrli способи передачi та отримання iнформацii

2. Порядок розгляду таких повiдомлень, взаемодii iз заjIвником, гарантii забезпечення
конфiденцiйностi iнформацii про заявника та захисту його прав визначаються внутрiшнiм
документом Товариства.

4. Проведення внутрiшнiх розслiдувань

1. У разi надходження Повiдомлення або виявлення ознак вчинення членом органу управлiння,
посадовою особою, працiвником або представником Товариства корупцiйного чи пов'язаного з

корупцiсю правопорушення, iншого порушення Закону Украiни "Про запобiгання корупцii" або
цiеТ Програми Уповноважений здiйснюе попередню перевiрку отриманоi (виявленоi) iнформацii
вiдповiдно до вимог Закону Украiни "Про запобiгання корупцiТ" та внутрiшнiх документiв
Товариства.

2. У разi, якщо отримана (виявлена) iнформацiя про вчинення корупцiйного чи пов'язаного з

корупцiею правопорушення, iншого порушення Закону Украiни "Про запобiгання корупцii"
стосусться дiй або бездiяльностi директора Товариства, таку iнформацiю без проведення
попередньоi перевiрки Уповноважений у триденний строк надсила€ суб'скту, уповноваженому
здiйснювати if розгляд чи розслiдування, з урахуванням пiдслiдностi, визначеноi статтею 216
Кримiнального процесуального кодексу Украiни, та положень, передбачених статтею 255
Кодексу Украiни про адмiнiстративнi правопорушення, а копiю вiдповiдного листа надсилае до
Нацiона_ilьного агентства з питань запобiгання корупцii, у разi, якщо воно не с суб'сктом,
уповноваженим на розгляд iнформачii.

Отримана (виявлена) iнформацiя також надсиласться суб'екту, до повноважень якого наJIежить
призначення (обрання) та звiльнення з посади директора Товариства засновникам (учасникам)
Товариства).

З. У разi надходження Повiдомлення або виявлення ознак вчинення Уповновокеним
корупцiйного чи пов'язаного з корупцiею правопорушення, iншого порушення Закону Украiни
"Про запобiгання корупцii" або цiсi Програми попередня перевiрка такоi iнформацii
здiйснюсться вiдповiдно до BHyTpirrrHix документiв Товариства.

4. За результатами попередньоi перевiрки приймаеться таке (TaKi) рiшення

1) вжити заходiв щодо припинення виявленого порушення;

2) призначити проведення внутрiшнього розслiдування у разi пiдтвердження викладених у
Повiдомленнi (виявлених) фактiв або необхiдностi подаJIьшого з'ясування ix достовiрностi;

3) у разi виявлення ознак корупцiйного або IIов'язаного з корупцiсю правопорушення негайно,
протягом 24 rодин, письмово повiдомити про його вчинення спецiально уповноважений суб'ект

у сферi протидiТ корупцii;

4) закрити провадх(ення у разi непiдтвердження викладених у Повiдомленнi (виявлених) фактiв

5. Метою внутрiшнього розслiдування е перевiрка фактичних даних про мояflиве вчинення
корупцiйного чи пов'язаного з корупцiею правопорушення, iншого порушення Закону Украiни
"Про запобiгання корупцii" або цiсi Програми.

6. Внутрiшне розслiдування проводить комiсiя.
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7. До складу KoMiciT обов'язково включа€ться Уповновая<ений, за винятком випадкiв, коли
розслiдування признача€ться за наслiдками виявлення фактiв чи отримання iнформацii про
вчинення Уповновая<еним корупцiйного або пов'язаного з корупцiею правопорушення, iншого
порушення Закону Украiни "Про запобiгання корупцii" або цiсi Програми.

8. Yci посадовi особи та працiвники Товариства, незаJIежно вiд займаноi посади, зобов'язанi
сприяти проведенню внутрiшнього розслiдування, а також надавати необхiднi наявнi
документи та матерiали.

9. Посадова особа або працiвник Товариства, щодо якого проводиться внутрiшнс розслiдування,
може бути тимчасово вiдсторонений вiд роботи (за наявностi пiдстав, передбачених
законодавством) або iншим чином обмеясений в доступi до матерiа_гrьних, iнформацiйних та
iнших pecypciB Товариства на час проведення внутрiшнього розслiдування на пiдставi рiшення
директора Товариства або, якщо розслiдування стосу€ться директора Товариства, на пiдставi
рiшення Загальних зборiв учасникiв Товариства,

10. За результатами внутрiшнього розслiдування приймасться таке (TaKi) рiшення

1) вжити заходiв щодо припинення виявленого порушення;

2) застосувати дисциплiнарне стягнення до винних осiб;

З) визначити способи усунення причин та умов вчинення порушення, спричинених ним
наслiдкiв, здiйснити заходи щодо запобiгання таким порушенням у майбутньому;

4) злiйснити заходи щодо вiдновлення прав i законних iHTepeciB осiб та вiдшкодування збиткiв,
шкоди, завданоi фiзичним та юридичним особам внаслiдок допущених порушень;

5) передати матерiали до органу досудового розслiдування у разi встановлення ознак
кримiнального правопорушення або до iншtих органiв, уповноважених реагувати на виявленi
правопорушення.

ll. Строк проведення внутрiшнього розслiдування не повинен перевищувати 30 (тридцять)
календарних днiв з дня завершення попередньоi перевiрки. Якщо у зазначений строк перевiрити
повiдомлену (виявлену) iнформацiю неIчIожливо, директор Товариства продовя(ус строк
внутрiшнього розслiдування до 45 днiв.

12. Порядок проведення внутрiшнiх розслiдувань визначас Товариство

l3. Уповноважений мае доступ до MaTepia,riB проведених внутрiшнiх розслiдувань, якi
зберiгаються не менше нiж 5 poKiB.

5. Щисциплiнарна вiдповiдальнiсть за порушення цiеi Програми

1. За порушення положень цiсi Програми до працiвникiв Товариства застосовуються заходи
дисциплiнарноi вiдповiдальностi згiдно з законодавством, правилами внутрiшнього трудового
розпорядку Товариства, поло)t(ення\{и трудових договорiв.

2. Кадрова слу;кба Товариства надсилас до Нацiонального агентства з питань запобiгання
корупцii завiрену паперову копiю наказу директора Товариства про накладення
дисциплiнарного стягнення та iнфорпrацiйну картку до розпорядчого документа про накладення
(скасування розпорядчого докуN{ента про накладення) дисциплiнарного стягнення на особу за
вчинення корупчiйних або пов'язаних з корупцiею правопорушень з метою внесення
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вiдомостей про накладення дисциплiнарного стягнення за вчинення корупцiйного або
пов'язаного з корупцiсю правопорушення до Сдиного дерх(авного ре€стру осiб, якi вчинили
корупцiйнi або пов'язанi з корупцiсю правопорушення.

3. .Щиректор Товариства забезпечу€ вжиття заходiв за вчинення корупцiйного або пов'язаного з

корупцiею правопорушення.

VIII. Нагляд, контроль, внесення зпriн до цiсi Програмrr
1. Нагляд i контроль

1. Уповноважений здiйснюе нагляд i постiйний контроль за дотриманням цiеi Програми
засновниками (учасниками), директором, членами органiв управлiння, посадовими особами
ycix piBHiB, працiвниками та представниками Товариства.

2. Нагляд i контроль за дотриманням цiсТ Програми Уповновахсений здiйснюе шляхом

1) розгляду i реагування на Повiдомлення;

2) здiйснення перевiрок дiяльностi працiвникiв Товариства щодо виконання (реалiзачii) цiсi
Програми;

З) проведення перевiрок органiзаuiйно-розпорядчих документiв, правочинiв, iнших документiв
Товариства, передбачених цiею Програмою, а також ix проектiв на наявнiсть корупцiйних
ризикiв;

4) здiйснення перiодичного монiторингу виконання цiеi Програми

Товариство може визначити порядок здiйснення планових та позапланових перевiрок дiяльностi
працiвникiв Товариства, порядок проведення перевiроrt документiв, а також додатковi форми
нагляду i контролю за дотриманням цiсi Програми, звarкаючи на специфiку свосТ дiяльностi.

3. Якщо пiд час здiйснення нагляду або контролю за дотриманням цiсi Програми
Уповноважений виявить ознаки вчинення корупцiйного або пов'язаного з корупцiсю
правопорушення, BiH iнiцiюс перед директором Товариства проведення внутрiшнього
розслiдування у порядку, передбаченому цiею Програмою та внутрiшнiми документами
Товариства.

4. Уповновах<ений не рiдше HiiK один раз на б мiсяцiв в строки та у порядку, що визначенi
директором Товариства, готуе звiт за результатами монiторингу виконання цiсi Програми (датri

- Звiт). .Що такого звiту прирiвнюеться rцорiчна оцiнка результатiв впровадження заходiв,
передбачених цiею Програмою.

5. Звiт повинен вклIочати iнформачilо u]одо

1) стану виконання заходiв, RизначеIlих цiсю Гlрограмою;

2) результатiв впровадження заходiв, в}lзначених цiсю Програмою;

3) виявлених порушень виI\,1ог Закону УкраТни "Про запобiгання корупцii", чiсi Програми,
заходiв, вжитих для усунення таких порушень та запобiгання iх вчиненню у майбутньому;

4) кiлькtlстi проведених перевiрок, внутрiшгliх розслiдувань, Тх результатiв;
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5) фактiв порушення гарантiй незапежностi Уповнова}кеного;

6) стану виконання заходiв, спрямованих на усунення або мiнiмiзацiю lсорупцiйних ризикiв;

7) проведених навчальних заходiв з питань запобiгання та виявлення корупцii та стану
засвоення отриманих знань;

8) спiвпрацi з викривачами;

9) нововиявлених корупцiйних ризикiв;

10) пропозицiй i рекомендацiй

6. Звiт може мiстити iншу iнфоршrацiю, що стосуеться реалiзацii цiеi Програми

7. Узагальненi результати монiторингу виконання цiеi Програми розмiщуються у загаJIьному
вiдкритому доступi для працiвникiв Товариства, а також на офiцiйному вебсайтi Товариства.

8. Уповноважений забезпечус не рiдше Hi>tt один раз на piK органiзацiю здiйснення оцiнки
результатiв впровадження заходiв, передбачених цiсю Програмою.

9. Результати оцiнки узагаJтьнюються Уповноваженим у письмовому звiтi, який BiH передае

директору та засновникам (учасникам) Товариства.

10. Оцiнка результатiв впровадження заходiв, передбачених цiсю Програмою, проводиться за
критерiями, визначеними Уповнова}кеним, та ма€ мiстити iнформацiю в обсязi не меншому, нiхt
передбачений для Звiту.

2. Внесення змiн до цiсi Програми

1. Щиректор Товариства забезпечу€ органiзацiю механiзмiв зворотного зв'язltу та iншi внутрiшнi
процеси, спрямованi на пiдтримку та постiйне вдосконаJIення цiсi Програми.

2.Ця Програма переглядасться у таких випадках:

1) за результатами

оцiнювання корупцiйних ризикiв у дiяльностi Товариства;

здiйснення нагляду i контролю за дотриN.{анням цiеi Програми, а також оцiнки результатlв
впровадження передбачених нею заходiв;

2) у разi внесення до законодавства, в тому числi антикорупцiйного, змiн, якi впливають на

дiяльнiсть Товариства;

3. Iнiцiатором внесення змiн до цiсi Програми може бути Уповновахtений, а також засновники
(учасники), директор, посадовi особи ycix piBHiB, працiвники ТОвариства.

4. Пропозицii щодо внесення змiн до цiсi Програми подаються Уповноваженому, який iх вивчас
та систематизуе.
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3) у разi змiн в органiзацiйнiй cTpyKTypi та бiзнес-процесах Товариства (за необхiдностi).



5. Раз на piK Уповноважений нада€ директору Товариства узагаJIьнення пропозицiй щодо
внесення змiн до цiеi Програми та надае cBcli рекомендацii щодо iх врахування або вiдхилення.

6. Щиректор Товариства, отримавши вiд Уповноваженого узагальrrення пропозицiй щодо
внесення змiн до цiеi Програми, iнiцiю€ проведення iх вiдкритого обговорення працiвниками
(труловим колективом) та засновниками (учасниками).

7. У випадках, коли засновники (учасники) або Уповноваrкений наполягають на TepMiHoBoMy
BHeceHHi певних змiн до цiеi Програми, директор Товариства у найкоротший строк, аJIе не
пiзнiше 10 днiв з дня надходження таких пропозицiй, iнiцiюе проведення вiдповiдного
обговорення.

8. У разi схваJIення пропозицiй щодо внесення змiн до цiсi Програми засновниками
(учасниками) та працiвниками (трудовим колективом) Товариства, директор Товариства своiм
наказом затверджуе вiдповiднi змiни, якi с невiд'смною частиною цiеi Програми.

9. Змiни до цiсi Програми не можуть встановлювати стандарти та вимоги нихtчi, нlж
передбаченi Законом Украiни "Про запобiгання корупцii" та Типовою антикорупцiйною
програмою юридичноi особи, затвердженою наказом Нацiонального агентства з питань
запобiгання корупцii.
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змIст
антикорупцiйноТ програми юридлIчноТ особлr

Преамбула (цiнностi) 2

I. Загальнi положення 2

1. Визначення TepMiHiB 2

2. Мета та сфера застосування З

3. Вiдповiдальне лiдерство, дiлова репутацiя та доброчеснiсть 4

4. Норми професiйноi етики 5

II. Права, обов'язки, заборони 6

1. Права та обов'язки засновникiв (учасникiв), керiвника, членiв органiв управлiння,
посадових осiб ycix piBHiB, працiвникiв (KpiM Уповноваженого) та представникiв 6
Компанii

2. Забороненi корупцiйнi практики 7

III. Правовий стаryс Уповноваженого та пiдпорядкованих йому працiвникiв 8

1. Загатrьнi положення 8

2. Обов'язки та права Уповноваженого 9

З. Гарантii незалежностi 13

IY. Управлiння корупцiйними ризиками 14

V. Просвiтницькi заходи 15

1. Перiодичне навчання з tIитань запобiгання i виявлення корупцii 15

2. Надання працiвникам роз'яснень та консультацiй Уповноваженим l б

VI. Заходи запобiгання та перевiрклt 17

1. Запобiгання та врегулювання конфлiкту iHTepeciB |7

2. Взасмодiя з дiловими партнерами 20

З. Полiтика та процедури дiловоТ гостинностi. Подарунки 2|

4. Благодiйна та спонсорська дiяльнiсть 22

5. Пiдтримка полiтичних партiй 2З

6. Перевiрка пiд час укладення правочинiв про злиття або поглинання 2З

7. Перевiрка кандидатiв на посади 24

VII. Повiдомлення, iх перевiрка та вiдповiдальнiсть 25
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1. Повiдомлення про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiсю
правопорушень, iнших порушень Закону Украiни "Про запобiгання корупцii"

2. Права та гарантii захисту викривача

3. Повiдомлення про можливi факти порушень цiсi Програми

4. Проведення внутрiшнiх розслiдувань

5. Щисциплiнарна вiдповiдальнiсть за порушення цiсi Програми

YIII. Нагляд, контроль, внесення змiн до цiсi Програми

1. Нагляд i контроль

2. Внесення змiн до цiеТ Програпrи

25

26

27

28

29
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