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Національне агентство повторно розглянуло Ваш лист щодо можливого 

неподання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, а також щодо 

можливого відображення недостовірних відомостей у декларації, поданій                 

Солянік Ю.В. 

На Ваші попередні листи щодо вищезазначеного суб’єкта декларування були 

надані обґрунтовані відповіді.  

Водночас зважаючи на внесені у грудні 2020 року зміни до Закону України «Про 

запобігання корупції», прийняті у зв’язку з Рішенням Конституційного Суду України 

від 27.10.2020 № 13-р/2020, вирішення питання щодо здійснення Національним 

агентством повної перевірки декларацій та моніторингу способу життя зазначеного 

суб’єкта декларування буде можливим після затвердження відповідного порядку.  

Щодо статусу викривача, то відповідно до абз. 20 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про 

запобігання корупції», викривач – фізична особа, яка за наявності переконання, що 

інформація є достовірною, повідомила про можливі факти корупційних або 

пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону (далі – 

повідомлення про корупцію), вчинених іншою особою, якщо така інформація стала 

їй відома у зв'язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, 

науковою діяльністю, проходженням нею служби чи навчання або її участю у 

передбачених законодавством процедурах, які є обов'язковими для початку такої 

діяльності, проходження служби чи навчання. 

Згідно з ч. 1 ст. 533 Закону, права викривача виникають з моменту повідомлення 

про корупцію. При цьому Закон не передбачає будь-якого підтвердження статусу 

викривача. 

З урахуванням викладеного, викривач набуває такого статусу з моменту 

повідомлення про корупцію, за умов, визначених в абз. 20 ч. 1 ст. 1 Закону. 

$`0@BA0|QRSVQy¢¤¡«¡¤¡®¡¯ 



2 
 

 

Надія БУРДЄЙ (044) 200-06-97 
 

Водночас у Вашій заяві не зазначено про те, що інформація стала відома у 

зв’язку з Вашою трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою 

діяльністю, проходженням служби чи навчання або участю у передбачених 

законодавством процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, 

проходження служби чи навчання. 

Таким чином, наведеної у заяві інформації недостатньо для того, щоб зробити 

висновок про набуття Вами статусу викривача. 

 

 

В.о. керівника Управління 

проведення спеціальних перевірок 

та моніторингу способу життя                                                 Олександр АМПЛЕЄВ                                                               
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