ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного підприємства
«Фінансування інфраструктурних проєктів»
«17» лютого 2022 р.
№17

АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
1. Сторони зобов’язуються дотримуватись законодавства з протидії корупції та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, включаючи, крім
іншого, будь-які і всі наступні закони і постанови, прийняті на виконання таких законів (з
урахуванням змін і доповнень, які періодично вносяться до таких законодавчих актів).
“Антикорупційне законодавство”:
- Закон України № 1700-VII від 14.10.2014 “Про запобігання корупції”;
- Закон України № 1701-VII від 14.10.2014 “Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодо одержувачів юридичних осіб
та публічних діячів”;
- Закон України № 1702-VII від 14.10.2014 “Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму”;
-Закон України № 1644-VII від 14.10.2014 “Про санкції”;
- будь-які законодавчі та підзаконні акти, що відображають положення Конвенції
ООН про протидію корупції (UnitedNationConventionagainstCorruption), прийнятої
Генеральною Асамблеєю ООН (Резолюція 58/4 від 31 жовтня 2003 р.).
2. При виконанні своїх зобов’язань за Договором, Сторони, їх афілійовані особи,
працівники або посередники не здійснюють і не будуть робити яких-небудь дій
(відмовляються від бездіяльності), які суперечать вимогам Антикорупційного
законодавства, в тому числі, утримуються від прямого чи непрямого, особисто або через
третіх осіб пропозиції, обіцянки, дачі, вимагання, прохання, згоди отримати та отримання
хабарів в будь-якій формі (у тому числі, у формі грошових коштів, інших цінностей, майна,
майнових прав або іншої матеріальної та/або нематеріальної вигоди) на користь або від
будь-яких осіб з метою впливу на їх дії чи рішення з метою отримання будь-яких
неправомірних переваг або з іншою неправомірною метою.
3. При виявленні однією із Сторін випадків порушення вказаних вище положень
цього розділу Договору її афілійованими особами або працівниками, вона зобов’язується в
письмовій формі повідомити при ці порушення іншу Сторону.
4. Сторони договору зобов’язані у строк 5 робочих днів інформувати одна одну про
недотримання антикорупційних зобов’язань. У випадку недотримання строків надання
інформації або підтвердження факту порушення антикорупційних зобов’язань однією
стороною інша вправі відмовитися від договору з відшкодуванням збитків.
5. У письмовому повідомленні Сторона зобов’язана посилатися на факти або надати
матеріали, що достовірно підтверджують або дають підставу припускати, що відбулося або
може відбутися порушення будь-яких положень цих умов контрагентом, працівниками або
посередниками виражається в діях, які кваліфікуються відповідним законодавством, а
також діях, що порушують вимоги застосовного законодавства та міжнародних актів про
протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
6. Сторони цього Договору визнають проведення процедур щодо запобігання
корупції і контролюють їх дотримання. При цьому Сторони докладають розумні зусилля,
щоб мінімізувати ризик ділових відносин з контрагентами, які можуть бути залучені в
корупційну діяльність, а також надають взаємне сприяння один одному в цілях запобігання
корупції.
7. Сторони гарантують повну конфіденційність при виконанні антикорупційних
умов цього Договору, а також відсутність негативних наслідків як для Сторони, що
звернулась, в цілому, так і для конкретних працівників Сторони, що звернулась, які
повідомили про факт порушень

