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АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 

1.Контрагент засвідчує та гарантує: 

1.1. На Контрагента не поширюється дія економічних Санкцій*; 

1.2. Контрагент не співпрацює і не вступає в відносини контролю з особами, на яких поширюється 
дія економічних Санкцій; 

1.3. Контрагент у повному обсязі несе відповідальність за дотримання гарантій , зобов’язується 
надати дозвільні документи уповноважених офіційних органів у разі здійснення операції з 
особами, на яких поширюються законодавчі обмеження. 

1.4. Контрагент зобов’язується виконувати умови укладених Договорів і вести пов’язану з ним 
господарську діяльність відповідно до найвищих стандартів ділової етики і нетерпимості до 
шахрайства, хабарництва та корупції: 

1.4.1. Контрагент 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. 

1.4.2. Контрагент зобов’язується забезпечити відсутність конфлікту інтересів (реального або 
потенційного) при укладенні та протягом дії Договорів, і повідомляти KNESS про наявність 
або потенційну можливість виникнення конфлікту інтересів негайно, як тільки Стороні 
стало про них відомо. 

1.4.3. Контрагент стверджує і гарантує, що ні Персонал Контрагента, ні пов’язані особи 
Контрагента не є державними службовцями або працівниками урядового апарату 
відповідної країни або будь-якої 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. 

1.4.4. Контрагент (включно з його Персоналом) зобов’язується не пропонувати, не давати, не 
обіцяти або узгоджувати надання представникам KNESS або їх близьким особам (в тому 
числі Персоналу KNESS), 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 
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отримання, надання чи стимулювання до отримання / надання неправомірних 
/необґрунтованих переваг на свою користь. 

1.4.5. Контрагент не використовуватиме грошові кошти і / або майно, отримані за укладеними 
з KNESS Договорами, з метою фінансування або підтримки будь-якої діяльності, яка може 
порушити Антикорупційне законодавство. 

1.4.6. Контрагент зобов’язується негайно надати  письмову інформацію про всі види наданої 
ділової гостинності (наприклад, ділові подарунки, ділові заходи та інші види в рамках 
загальноприйнятого розуміння ділової гостинності) представникам KNESS, вартістю понад 
затвердженого ліміту ділової гостинності KNESS на дату укладення Договору. 

1.5. У разі порушення Контрагентом (включаючи його Персонал) своїх зобов’язань, тверджень, 
гарантій, обов’язків, які вказані в Антикорупційному застереженні, KNESS має право в 
односторонньому порядку розірвати укладені з таким Контрагентом Договори, попередньо 
письмово повідомивши про це, і вимагати відшкодування заподіяних Контрагентом збитків, 
шкоди, штрафів та комісій. 

1.6. У разі виявлення фактів або підозр про порушення умов даного Антикорупційного 
застереження в процесі здійснення господарської діяльності необхідно негайно повідомити за 
номером телефону +38 0432 504794 (для дзвінків на території України) / +38 0432 504794 (для 
міжнародних дзвінків) або надіслати відповідну інформацію на електронну адресу 
sb@kness.energy. 

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 на працюють Сторону або діють від її імені (наприклад: агенти, брокери, 
дистриб’ютори, субпідрядники, учасники спільного підприємства). 


