
ЗАЯВА ОРГАНІЗАЦІЇ ЩОДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ
ПОДАТКІВ АБО ЗА СКОЄННЯ ОСОБЛИВО ТЯЖКОГО ЗЛОЧИНУ

(a) Згідно Розділу 7073 Закону про консолідовані асигнування, 2014 (Pub. L. 113-76), жодні кошти,
надані за цим Законом, не можуть використовуватися для укладання контактів про технічну
допомогу з організаціями, що –

(1) були «визнані винними у скоєнні тяжкого злочину за будь-яким федеральним законом
протягом останніх 24 місяців, якщо агенції, що підписує угоду, безпосередньо відомо про
цей вирок, за винятком випадків, коли агенція вирішує, згідно внутрішніх процедур, що
такі подальші дії не є необхідними для захисту інтересів Уряду»; або

(2) мають будь-які «нараховані та несплачені федеральні податкові зобов’язання, до яких
були безуспішно застосовані усі засоби правового та адміністративного захисту, та які не
були вчасно сплачені, як передбачалося угодою з організацією, відповідальною за
податкові збори, якщо агенції, що підписує угоду, безпосередньо відомо про ці
зобов’язання,  за винятком випадків, коли агенція вирішує, згідно внутрішніх процедур,
що такі подальші дії не є необхідними для захисту інтересів Уряду».

На виконання положень Розділу 7073, USAID застосовує політику неукладання контрактів про
технічну допомогу із будь-якими організаціями, що підпадають під пункти (1) або (2) вище, за
винятком випадків, коли Відділ перевірки відповідності Відділу закупівель та допомоги визначив, що
призупинення або заборона надання підрядів не є необхідною для захисту інтересів Уряду.

(b) Твердження заявника:

(1) Заявник стверджує, що його організацію не було визнано винною у скоєнні тяжкого злочину за
Федеральним законодавством протягом останніх 24 місяців.

(2) Заявник стверджує, що його організація не має жодних нарахованих та несплачених
федеральних податкових зобов’язань, до яких були безуспішно застосовані усі засоби правового та
адміністративного захисту, та які не були вчасно сплачені, як передбачалося угодою з організацією,
відповідальною за податкові збори.

Назва одержувача гранту (Реципієнта):
ПІБ уповноваженого представника Реципієнта:
Посада уповноваженого представника Реципієнта:
Підпис уповноваженого представника Реципієнта:
Дата:



ЗАСВІДЧЕННЯ РЕЦИПІЄНТА

Я, ______________________________________________,
Прізвище та ім’я (друкованими літерами)
______________________________,
Посада
як уповноважений за законом представник _______________________________________________
Назва організації

даним засвідчую, що, наскільки мені відомо, керівництво цієї організації та інші її працівники обізнані
із вимогами, що покладаються на цю організацію Документом 2 CFR 200, а також федеральними
правилами та правилами USAID стосовно управління, та зокрема, кадрової політики (включаючи
заробітну платню), подорожей, непрямих витрат та закупівлі за даною угодою, та я також засвідчую,
що ця організація відповідає цим вимогам.

Я та наша організація розуміємо, що неправдиве або умисно оманливе свідчення може стати
причиною різноманітних дій, починаючи від визнання організації невідповідною для отримання
гранту і припинення дії угоди до тимчасового припинення діяльності чи позбавлення прав цієї
організації у відповідності до Обов’язкового стандартного положення ADS 303 «Припинення дії та
призупинення Договору» (для негрошових, стандартних та спрощених грантів) та Обов’язкового
стандартного положення ADS 303 «Відсторонення та призупинення» (для грантів з фіксованою
сумою) щодо неамериканських НУО-отримувачів грантів.

Я та наша організація погоджуємось, що підписуючись нижче, ми надаємо наступні засвідчення та
запевнення:

● Заява щодо відповідальності організації за ухилення від сплати податків або скоєння
особливо тяжкого злочину

● Заява «Заборона надання федеральної допомоги юридичним особам, які вимагають від своїх
працівників підписання внутрішніх угод або заяв про конфіденційність»

● Заява про нефінансування тероризму.

Ці засвідчення та запевнення підписуються з метою отримання будь-якого гранту уряду США,
позики, контракту, знижок або іншої фінансової допомоги уряду США, що пропонуються після
зазначеної дати реципієнту Кімонікс, включно з виплатою частинами після такої дати відносно заяв
на отримання фінансової допомоги уряду США, які були затверджені до такої дати. Отримувач
визнає і погоджується, що така фінансова допомога уряду США буде надана спираючись на заяви та
домовленості, що містяться в таких засвідченнях, і що США буде мати право в судовому порядку
вимагати дотримання\виконання таких засвідчень. Ці засвідчення є обов’язковими для реципієнта,
його наступника, особи, якій реципієнт передав чи доручив справи, і особа чи особи, чиї підписи
поставлені нижче, мають повноваження підписувати ці засвідчення від імені реципієнта.

Я заявляю, під страхом відповідальності за неправдиве свідчення, що наведена вище інформація є
правдивою та вірною.
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ЗАЯВА ЩОДО НЕФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ

Заява щодо нефінансування тероризму, з Указу Президента США 13224

Підписуючи та подаючи цю заявку, потенційний одержувач засвідчує таке:

1.  Якщо у цій заявці не повідомлено у письмовій формі інше, протягом останніх трьох років
Реципієнт свідомо не залучався до транзакцій з і не надавав матеріальну підтримку та ресурси якій
би то не було фізичній або юридичній особі, яка станом на той час перебувала під санкціями,
накладеними Управлінням контролю за іноземними інвестиціями Казначейства США (тут і надалі –
"Управління") згідно з Правилами застосування санкцій за підтримку глобального тероризму
(частина 594 розділу 31 Зведення федеральних правил США) та Правилами застосування санкцій
до іноземних терористичних організацій (частина 597 розділу 31 Зведення федеральних правил
США), або під санкціями, накладеними Радою безпеки ООН (тут і надалі разом – «Санкції США чи
ООН»).
Примітка. Компанія «Кімонікс» має намір зберігати інформацію, повідомлену згідно з вимогами цього
абзацу відповідальному за укладання договорів посадовцю, у документації будь-якого
договору/контракту й використовувати її для прийняття рішення про те, чи укладати із заявником
договір/контракт у рамках надання технічної допомоги. Компанія «Кімонікс» не оприлюднюватиме
таку інформацію, якщо тільки це не вимагається чинним законодавством.

2. Положення абзацу не поширюються на:

(а) транзакції, що виконувалися, та матеріальну підтримку й ресурси, що надавалися відповідно
до виданих Управлінням ліцензій;

(b) випадки виділення коштів USAID та надання товарів чи допомоги в іншій формі, що
фінансуються/фінансується USAID, кінцевим вигодонабувачам програм розвитку,
гуманітарної чи технічної допомоги USAID, як-то: одержувачі харчових і нехарчових
продуктів, медичної допомоги, кредитів чи приміщень мікро підприємствам, якщо тільки
заявник не знав або мав підстави вважати, що один чи більше таких вигодонабувачів
перебуває під Санкціями США чи ООН;

(с) випадки закупівлі товарів та/або послуг, що здійснювалися Одержувачем в ході провадження
звичайної господарської діяльності за договорами, таких як комунальні послуги, оренда
приміщень, витратні офісні матеріали, бензин, якщо тільки заявник не знав або мав підстави
вважати, що контрагент чи постачальник таких товарів і послуг перебуває під Санкціями США
чи ООН.

Дана сертифікація явно встановлює умови угоди/контракту, будь-яке порушення яких є підставою
розірвання угоди/контракту Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) в односторонньому
порядку. При цьому USAID має право застосовувати й інші доступні йому засоби судового захисту.

3. Для цілей даної сертифікації зазначені нижче терміни вживаються у такому значенні:
а. «Матеріальна підтримка та ресурси» означає  грошові кошти, інструменти грошової політики,

цінні папери, фінансові послуги, житло, навчання, консультування чи допомога з боку експертів,
перевірені на предмет прослуховування приміщення, фальшиві документи та посвідчення,
комунікаційне обладнання, технічні засоби, зброя, летальні сполуки, вибухові речовини,
персонал, транспортні засоби та інші фізичні активи за винятком матеріалів медичного та
релігійного характеру.

(і) «Навчання» означає інструкції чи викладання, спрямовані на набуття певних навичок (на
противагу набуттю загальних знань).

(іі) «Консультації чи допомога з боку експертів» означає поради чи допомогу, що походять зі
знань у науковій, технічній чи іншій спеціалізованій сфері.

b. «Юридична особа» означає партнерство, асоціацію, корпорацію чи іншу організацію, групу чи
підгрупу.
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