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Документи системи запобігання і протидії корупції є власністю 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕЗАЛЕЖНІ ФАХОВІ 

ЕКСПЕРТИЗИ» 

не можуть розповсюджуватися цілком або частково за межі організації, 

крім керівних документів, які призначені для інформування замовника 

чи наочного розміщення для ознайомлення персоналу 

  



 

ПОРЯДОК проведення відбору ділових партнерів ТОВ «НФЕ» 
Редакція 01 Розробив: д.е.н. Опенько І.А.  Сторінка 3 
Дата введення 01.09.2021 Рецензент:  Всього сторінок 12 

 

 

 

ТОВ 

«НФЕ» 

Нормативно-правові акти ТОВ «НФЕ» (локальні):  ПР/01-5/8 

ЗМІСТ 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ............................................................................................ 4 

II. ПРИНЦИПИ ВІДБОРУ ДІЛОВИХ ПАРТНЕРІВ (КОНТРАГЕНТІВ) ................ 4 

III. КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ДІЛОВИХ ПАРТНЕРІВ (КОНТРАГЕНТІВ) ................... 5 

IV. ЗАХОДИ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПЕРЕВІРКИ ....................................................... 5 

V. РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПЕРЕВІРКИ ................ 6 

ДОДАТОК 1 .......................................................................................................................... 7 

ДОДАТОК 2 .......................................................................................................................... 8 

ЛИСТ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН (обов’язковий) .................................................................... 9 

ЛИСТ УЗГОДЖЕННЯ (обов’язковий) .......................................................................... 10 

ЛИСТ ОЗНАЙОМЛЕННЯ (обов’язковий) ................................................................... 11 

ЛИСТ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ (обов’язковий) ............................................................ 12 

 

  



 

ПОРЯДОК проведення відбору ділових партнерів ТОВ «НФЕ» 
Редакція 01 Розробив: д.е.н. Опенько І.А.  Сторінка 4 
Дата введення 01.09.2021 Рецензент:  Всього сторінок 12 

 

 

 

ТОВ 

«НФЕ» 

Нормативно-правові акти ТОВ «НФЕ» (локальні):  ПР/01-5/8 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Цей Порядок розроблено на виконання вимог Закону України «Про 

запобігання корупції» та Антикорупційної програми Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Незалежні фахові експертизи» (далі – ТОВ «НФЕ»). 

1.2. У цілях Антикорупційної програми обов’язковій  антикорупційній 

перевірці підлягають постачальники, підрядники, субпідрядники, виконавці а також 

споживачі послуг ТОВ «НФЕ» за договорами, загальна вартість товарів, робіт та послуг 

яких перевищує 1 (одну) мінімальну заробітну плату. 

1.3. Діловий партнер (контрагент) - юридична, фізична особа або фізична 

особа-підприємець, з якою ТОВ «НФЕ» має намір встановити договірні відносини. 

II. ПРИНЦИПИ ВІДБОРУ ДІЛОВИХ ПАРТНЕРІВ (КОНТРАГЕНТІВ) 

2.1 Керівництву ТОВ «НФЕ» (в т.ч. засновнику (учаснику)) та його 

працівникам забороняється залучати або використовувати посередників, партнерів, 

агентів, спільні підприємства чи інших осіб для вчинення будь-яких дій, які суперечать 

принципам і вимогам Антикорупційної програми ТОВ «НФЕ» або нормам чинного 

законодавства з питань запобігання та протидії корупції. 

2.2 При виборі контрагентів ТОВ «НФЕ» застосовує принцип відбору, який 

ґрунтується на економічній ефективності та полягає у: 

• аналізі цінових пропозицій на ринку товарів, робіт та послуг; 

• рівноправності, справедливості, відсутності дискримінації і без 

необґрунтованих обмежень конкуренції по відношенню до контрагентів; 

• чесному і розумному відборі пропозицій при комплексному аналізі вигод і 

витрат (насамперед ціни і якості продукції); 

• цільовому та раціональному використанню коштів на придбання товарів, 

робіт, послуг (з урахуванням, при необхідності, вартості життєвого циклу 

закуповуваної продукції) та реалізації заходів, спрямованих на скорочення витрат ТОВ 

«НФЕ»; 

• запобігання корупційним проявам, конфлікту інтересів та інших зловживань 

повноваженнями. 

2.3 Посадові особи ТОВ «НФЕ» мають забезпечувати організацію ділових 

відносин з контрагентами, що підтримують вимоги антикорупційного законодавства 

та/або контрагентами, які декларують неприйняття корупції.  

2.4 Посадовим особам ТОВ «НФЕ» забороняється вживати заходи щодо 

стимулювання яким-небудь чином працівників контрагентів, в тому числі шляхом 
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надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу (послуг) та 

іншими, не перерахованими вище способами, що ставить працівників контрагента в 

певну залежність і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-

яких дій на користь ТОВ «НФЕ». 

2.5 ТОВ «НФЕ докладає всіх можливих зусиль, що мінімізує ризики ділових 

відносин з діловими партнерами, які можуть бути залучені в корупційну, для чого 

проводиться перевірка терпимості контрагентів до хабарництва, у тому числі перевірка 

наявності у них власних антикорупційних програм, їх готовності дотримуватись вимог 

цієї антикорупційної програми і включати в договори антикорупційні умови 

(застереження), а також надавати взаємне сприяння для етичного ведення 

господарської діяльності та запобігання корупції. 

III. КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ДІЛОВИХ ПАРТНЕРІВ (КОНТРАГЕНТІВ) 

3.1. Під час оцінки ділових партнерів слід брати за основу наступні критерії: 

• Вартість послуг, робіт, товарів повинна  бути чіткою, обґрунтованою та 

відображати цінність наданих послуг, виконання робіт, поставлених товарів; 

• Діловий партнер повинен мати всі необхідні дозвільні документи та 

підтверджений досвід роботи у відповідній галузі діяльності; 

• Діловий партнер не може бути запропонований органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування або їх представниками; 

• Послуги та роботи, які надаються або пропонуються надати, мають бути 

легітимними, їх зміст та вартість повинні бути чітко визначені у відповідних договорах. 

3.2. Усі отримані результати антикорупційної перевірки за вищевказаними 

критеріями мають бути оцінені і покладені в основу висновків про наявність та рівень 

корупційних ризиків в діяльності ділового партнера. 

IV. ЗАХОДИ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПЕРЕВІРКИ 

4.1. З метою проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів до 

моменту укладення договору здійснюються наступні заходи: 

• Анкетування ділового партнера (Додаток 1). 

• Збір даних щодо ділового партнера з відкритих офіційних джерел. 

4.2. Анкетування здійснюється шляхом заповнення потенційним діловим 

партнером анкети, форма якої встановлена в Додатку № 1 до цього Порядку. 

4.3. Збір даних щодо потенційного ділового партнера здійснюється шляхом 

отримання інформації є Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
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та громадських формувань та Єдиному реєстрі осіб, які вчинили корупційні 

правопорушення. Зазначену інформацію надає контрагент шляхом додання до анкети 

копії повної інформації з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

та громадських формувань та Єдиному реєстрі осіб, які вчинили корупційні 

правопорушення. 

4.4. У разі необхідності особа, уповноважена з питань запобігання та 

виявлення корупції в ТОВ «НФЕ», може вимагати від потенційного ділового партнера 

надання іншої інформації, необхідної для проведення антикорупційної перевірки. 

V. РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПЕРЕВІРКИ 

5.1. За результатами проведення антикорупційної перевірки потенційного 

ділового партнера приймається одне з таких рішень: 

• у випадку відсутності обґрунтованих фактів, сумнівів у діловій репутації 

і/або щодо можливих корупційних порушень, особа уповноважена з питань 

запобігання та виявлення корупції, надає відповідну інформацію директору ТОВ 

«НФЕ» для прийняття рішення щодо відмови від підписання договору; 

• у випадку наявності обґрунтованих сумнівів у діловій репутації і/або щодо 

можливих корупційних порушень, особа уповноважена з питань запобігання та 

виявлення корупції, надає відповідну інформацію директору ТОВ «НФЕ» для 

прийняття рішення щодо відмови від підписання договору; 

• у випадку виявлення обґрунтованих сумнівів у діловій репутації і/або щодо 

можливих корупційних порушень вже існуючого ділового партнера, особа, 

уповноважена з питань запобігання та виявлення корупції, надає відповідну 

інформацію директору «ТОВ «НФЕ» для прийняття рішення щодо припинення 

договірних відносин з таким діловим партнером. 

5.2 Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції за 

результатами проведення антикорупційної перевірки ділового партнера надає 

директору ТОВ «НФЕ» Рекомендацію за формою встановленою в Додатку 2 до цього 

Порядку. 
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ДОДАТОК 1 

до Порядку проведення відбору 

ділових партнерів ТОВ «НФЕ» 

АНКЕТА 

потенційного ділового партнера (контрагента) 

1. __________________________________________________________________________ 
                       (Найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи) 

2. __________________________________________________________________________ 
                                (Ідентифікаційний код або номер картки платника податків) 

3. __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
(Відомості, щодо особи, яка представляє інтереси ділового партнера) 

4. __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
(предмет договору) 

5. Надайте відповіді на: 

№ Питання ТАК НІ 

1 Чи притягались до відповідальності за вчинення корупційних 

правопорушень? 

  

2 Чи притягалися посадові особи ділового партнера до відповідальності за 

вчинення корупційних правопорушень? 

  

3 Діловий партнер є ініціатором укладення договору?   

4 Чи пропонувались діловим партнером і/або його посадовими особами 

ТОВ «НФЕ» будь-які неправомірні вимоги за результатами досягнення 

згоди щодо укладення договору? 

  

5 Чи пропонувались ТОВ «НФЕ» і/або його посадовими особами будь-які 

неправомірні вигоди за результатами досягнення згоди щодо укладення 

договору? 

  

6 Чи наявні у посадових осіб ділового партнера родинні зв’язки з 

посадовими особами ТОВ «НФЕ»? 

  

7 Чи запроваджена та діє в ділового партнера Антикорупційна програма?   

8 Чи відрізняються запропоновані умови договору від звичних для 

ділового партнера? 

  

9 Чи наявний конфлікт інтересів ділового партнера і/або його посадових 

осіб у зв’язку з укладенням договору? 

  

10 Чи укладались раніше діловим партнером договори з ТОВ «НФЕ»?   

            ______П.І.Б________                                       ______(дата)_________        ___підпис_____ 

  



 

ПОРЯДОК проведення відбору ділових партнерів ТОВ «НФЕ» 
Редакція 01 Розробив: д.е.н. Опенько І.А.  Сторінка 8 
Дата введення 01.09.2021 Рецензент:  Всього сторінок 12 

 

 

 

ТОВ 

«НФЕ» 

Нормативно-правові акти ТОВ «НФЕ» (локальні):  ПР/01-5/8 

ДОДАТОК 2 

до Порядку проведення відбору 

ділових партнерів ТОВ «НФЕ» 

 

РЕКОМЕНДАЦІЯ 

Уповноваженого за результатами перевірки ділового партнера 

Загальні відомості про ділового партнера (Прізвище, ім'я та по батькові та місце 

реєстрації (проживання) - для фізичної особи; 

найменування та юридична адреса - для 

юридичної особи) 

Історія доброчесності та репутація ділового 

партнера 

(Інформація із відкритих джерел - реєстрів, 

баз даних, в тому числі судових та 

правоохоронних органів, публікації у ЗМІ, 

оцінки третіх осіб, в тому числі контрагентів 

тощо) 

Результати огляду антикорупційних 

стандартів ділового партнера 

(наявність кодексу етики; наявність 

антикорупційної програми та практика її 

реалізації тощо) 

Узагальнені результати антикорупційної 

перевірки ділового партнера 

(опис підходів та методології, які 

застосовувалась, виявлені ризики та їх рівень) 

Рекомендація Уповноваженого (висновок щодо можливості початку, 

продовження або необхідності припинення 

відносин із діловим партнером; перелік 

заходів із мінімізації ризиків, в тому числі 

щодо рівня застережень до договорів із 

діловим партнером) 

Прізвище, ім'я та по батькові 

Уповноваженого 

дата та підпис 
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