30A, Spaska Street, Kyiv, 04070, Ukraine
Tel. T +38 044 237 74 53 (453)
info@unic.org.ua

Recommendation to UNIC Members on communication with
the media on UNIC-related matters

Рекомендація для учасників Мережі щодо згадування
Мережі в публічному просторі

The Ukrainian Network of Integrity and Compliance (UNIC) is a
voluntary collective business initiative committed to promote and
improve the state of business integrity and foster a culture of
zero-tolerance to corruption in Ukraine. We encourage
spreading information regarding UNIC by its members, including
conveying information on its objectives, methods of operation
and overall activities.

Всеукраїнська Мережа Доброчесності та Комплаєнсу
(Мережа) – це добровільна колективна бізнес-ініціатива,
спрямована на просування та поліпшення стану
доброчесності, а також розвиток культури цілковитої
нетерпимості до корупції в Україні. Ми заохочуємо
поширення інформації про Мережу її учасниками,
включаючи таку інформацію, як її цілі, методи роботи та
загальна діяльність.
У зв’язку з цим просимо учасників Мережі, враховуючи
викладені у Меморандумі про партнерство обов’язки, в усіх
випадках діяти відповідно до застережень та духу
принципів, що лежать в основі Меморандуму, з метою
поширення правильної інформації про Мережу. Таким
чином, репутація Мережі буде захищена в публічному
просторі чи на інших ресурсах від негативних наслідків
некоректних чи оманливих коментарів та зауважень.

In this context, we would like to request that, consistent with their
obligations under the Memorandum on Partnership, UNIC
members act at all times consistent with the letter and spirit of
the principles that underpin this Memorandum in order to ensure
that all information concerning UNIC, including the relationship
between UNIC and its individual members, is always portrayed
correctly. This is to ensure that the reputation of UNIC, whether
in the media or otherwise, is not negatively affected in any way
by incorrect or otherwise misleading comments or remarks.
To help facilitate this objective, we recommend to the members
that they check in advance if necessary with the UNIC
Secretariat any statement or other forms of communication they
plan to make at the public events, which involve any substantive
reference to UNIC, including in respect of the relationship
between UNIC and its members.

Ми рекомендуємо учасникам Мережі за необхідності
заздалегідь перевіряти на коректність із Секретаріатом
Мережі заяви та інші форми комунікації, які заплановано
поширити на публічних заходах, та предмет яких стосується
Мережі, включаючи відносини між Мережею та учасниками.

