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ШАНОВНІ ПАРТНЕРИ!
Цим листом висловлюємо Вам свою повагу, дякуємо за плідну співпрацю та сподіваємось на її
зміцнення в подальшому.
Дотримуючись корпоративного бачення і місії, поділяючи цінності і керівні принципи нашої Компанії,
ми відповідально ставимося до ринкового лідерства та впливу, який здійснюємо на країну, людей і
компанії, з якими працюємо. Ми чесно ведемо бізнес з діловими Партнерами, своєчасно реагуємо на
звернення, несемо відповідальність за прийняті на себе зобов’язання, професійно підходимо до
виконання контрактних умов.
Партнерські відносини для нас - це не тільки досягнення взаємовигідних цілей, це і формування
ділової культури українського бізнесу, основними принципами якого вважаємо:
•
•
•
•

справедлива конкуренція
прозорість і чесність
професіоналізм
нульова толерантність до корпоративного шахрайства і корупції.

З метою безперервної підтримки вищевказаних принципів в
Компанії регламентовані Корпоративний кодекс і відповідні Політики, впроваджена система санкцій за
прояв корупції як з боку співробітників, так і з боку наших Партнерів.
Відповідно до Корпоративного кодексу Компанії, Політики управління конфліктом інтересів і протидії
шахрайству і корупції ми:
•
•
•

жорстко припиняємо прояви корупції, хабарництва та шахрайства всередині Компанії
не приймаємо подарунки і не беремо участі в заходах, які можуть вплинути на прийняття
ділових рішень
протидіємо конфлікту інтересів, який може призвести до фінансового та репутаційного збитку.

Доведені факти недотримання зазначених вимог співробітниками розцінюються нами як неприпустимі
порушення, яким надається відповідна оцінка, інформація оприлюднюється в корпоративних ЗМІ.
Крім того, відповідно до корпоративної Політики закупівель у випадках прояву ознак корупції з боку
Постачальника, ми:
•
•
•

відмовляємо Постачальнику в розгляді комерційної / тендерної пропозиції
включаємо Постачальника до переліку неблагонадійних, з якими Компанія безстроково
припиняє будь-яку діяльність
розриваємо діючі договори з таким Постачальником і припиняємо подальшу співпрацю.

Ми впевнені, що Ваша Компанія також дотримується найвищих стандартів ділової етики. У зв’язку з
чим пропонуємо закріпити двосторонні засвідчення і гарантії спільної протидії шахрайству,
хабарництву та корупції, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню
тероризму, дотримання режиму міжнародних санкцій в процесі нашої співпраці шляхом внесення в
договори Антикорупційного застереження, яке закріпить взаємні зобов’язання в даному питанні.
Нижче наводимо пропонований нами текст Антикорупційного застереження:

Антикорупційне застереження
1. Кожна із Сторін цим засвідчує і гарантує іншій Стороні, що на момент підписання Сторонами
даного Договору:
1.1 На Сторону не поширюється дія економічних Санкцій*;
1.2 Сторона не співпрацює і не вступає у відносини контролю з особами, на яких поширюється
дія Санкцій;
1.3 Сторони повністю приймають відповідальність за дотримання гарантій і вимог даного розділу
Договору і зобов’язуються надати дозвільні документи уповноважених офіційних органів у разі
здійснення операції з особами, на яких поширюються законодавчі обмеження.
2.
Сторони зобов’язуються виконувати цей Договір і вести пов’язану з ним діяльність відповідно
до найвищих стандартів ділової етики і нетерпимості до шахрайства, хабарництва та корупції:
2.1 Кожна Сторона зобов’язується дотримуватися і забезпечити дотримання всіх законів, які
повинні застосовуватися, включно з законами про протидію корупції та хабарництву,
відмиванню капіталів і економічних санкцій (далі «Антикорупційне законодавство»), (i) своїм
Персоналом**, також, як і (ii) її дочірніми підприємствами і Персоналом цих дочірніх
підприємств.
2.2 Сторони зобов’язуються забезпечити відсутність конфлікту інтересів (реального або
потенційного) при укладенні та протягом дії цього Договору, і повідомляти один одному про
наявність або потенційну можливість виникнення конфлікту інтересів негайно, як тільки
Стороні стало про них відомо.
2.3 Кожна Сторона стверджує і гарантує, що ні Персонал Сторони, ні пов’язані особи Сторони не
є державними службовцями або працівниками урядового апарату відповідної країни або будьякої державної служби чи відділу; особою політичної партії; особою, яка офіційно працює на
уряд, близьким родичем кого-небудь з перерахованих вище осіб, і зобов'язуються повідомити
негайно, як тільки виникне даний факт.
2.4 Кожна із Сторін (включно з її Персоналом) приймає на себе зобов’язання під час дії цього
Договору не пропонувати, не давати, не обіцяти або узгоджувати надання представникам
іншої Сторони або їх близьким особам (в тому числі Персоналу іншої Сторони), прямо або
побічно будь-яких грошових коштів або іншого майна, переваг, пільг, послуг, нематеріальних
активів, іншої вигоди, яку обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те
підстав (неправомірна вигода), з метою отримання, надання чи стимулювання до отримання /
надання неправомірних / необґрунтованих переваг на свою користь.
2.5 Сторона не використовуватиме кошти і / або майно, отримані за цим Договором, з метою
фінансування або підтримки будь-якої діяльності, яка може порушити Антикорупційне
законодавство.
2.6 Кожна із Сторін зобов’язується надати іншій Стороні письмову інформацію про всі види
наданої ділової гостинності (наприклад, ділові подарунки, ділові заходи та інші види в рамках
загальноприйнятого розуміння ділового гостинності) представникам іншої Сторони, вартістю
понад затвердженого ліміту ділової гостинності іншої Сторони на дату укладення цього
Договору.
2.7 Контрагент Кернел підписуючи даний договір підтверджує, що він ознайомився з Кодексом
взаємодії з постачальниками, та зобов’язується дотримуватись його положень.
3.
У разі порушення Стороною (включаючи її Персонал) своїх зобов’язань, тверджень, гарантій,
обов’язків, які вказані в даному розділі цього Договору, інша Сторона має право в
односторонньому порядку розірвати цей Договір, попередньо письмово повідомивши про це, і
вимагати відшкодування заподіяних їй іншою Стороною збитків, шкоди, штрафів та комісій.
У разі виявлення фактів або підозр про порушення умов даного Антикорупційного застереження в
процесі виконання цього Договору Сторона зобов’язується негайно повідомити за номером телефону
Гарячої лінії КЕРНЕЛ 0-800-50-14-83 (для дзвінків на території України) / (+ 38-044) 461-88-01 (для
міжнародних дзвінків) або надіслати відповідну інформацію на електронну адресу dovira@kernel.ua
Санкції * - Санкції Ради безпеки ООН, Відділу з контролю за іноземними активами Державного казначейства США,
Департаменту торгівлі Бюро промисловості та безпеки США, Державного департаменту США, Європейського Союзу,
України, Великобританії або будь-якої іншої країни чи організації, рішення і акти якої є юридично обов'язковими .
Персонал ** - керівники, члени органів управління, службовці, співробітники Сторони Договору, а також будь-хто з осіб, які
працюють на Сторону або діють від її імені (наприклад: агенти, брокери, дистриб'ютори, субпідрядники, учасники спільного
підприємства).

Ми віримо, що відповідальне ділове партнерство, засноване на принципах справедливої конкуренції,
прозорості, професіоналізму та нульової толерантності до шахрайства і корупції, сприятимуть
розвитку високих стандартів ведення бізнесу, зростання економіки та сталому формуванню
антикорупційної культури в Україні.
З найкращими побажаннями,
Керівник Департаменту з персоналу
Наталія Кульчицька

