
ЯК ПРАВИЛЬНО 
ПОВІДОМИТИ 
ПРО КОРУПЦІЙНІ 
ДІЇ ДЕРЖАВНИХ 
СЛУЖБОВЦІВ?

Ви стали свідком пропозиції надати неправомірну вигоду службовій особі? 
Ваш бізнес зіштовхнувся з недобросовісною поведінкою владних структур,  
у якій ви вбачаєте ознаки корупційних дій? 

Розглядаючи скарги бізнесу, Рада бізнес-омбудсмена спостерігає небажання 
скаржників повідомляти про корупційні дії владних структур через побоювання 
негативних наслідків такого повідомлення. В цій брошюрі ми прагнемо 
проінформувати бізнес про нові державні гарантії, запроваджені для постраждалих 
від корупційних дій, та заохотити підприємців скористатися цими гарантіями, 
повідомляючи про епізоди корупції встановленим способом. 

Заявляйте про це! 



З 01 січня 2020 р. діють встановлені державою гарантії захисту прав 
викривачів (осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції), 
зокрема, гарантії щодо анонімності та нерозголошення, гарантії у сфері 
трудових прав, гарантії в адміністративному та цивільному процесах.

AНОНІМНІ КАНАЛИ ЗВ’ЯЗКУ 
через які викривач може здійснити повідомлення

Національне 
антикорупційне бюро 
України (НАБУ)

Телефонна лінія:  
0-800-213-200

Онлайн-форма:  
на сайті НАБУ в розділі  
«Зворотній зв’язок»

Суб’єкт Як анонімно поскаржитись?

Деталі 

Національне агентство 
з питань запобігання 
корупці (НАЗК)

Телефонна лінія:  
(044) 200-08-78

Email: 
anticor_v_nazk@nazk.gov.ua  

Держава запроваджує можливість взяти викривачів під захист та забезпечити їм особисту охорона, охорону житла і майна,  
видати спеціальні засоби індивідуального захисту, забезпечити конфіденційність, закритий судовий розгляд  
(див. Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у  кримінальному судочинстві»).

Деталі

http://www.nabu.gov.ua
https://nabu.gov.ua/zapytannya-vidpovidi#q2 
https://nabu.gov.ua/zapytannya-vidpovidi#q2 
mailto:anticor_v_nazk%40nazk.gov.ua%20?subject=
https://nazk.gov.ua/uk/departament-organizatsiyi-roboty-iz-zapobigannya-ta-vyyavlennya-koruptsiyi/povidom-pro-koruptsiyu-v-nazk/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3782-12


Національна 
поліція

Органи 
прокуратури

Email:  
upzkpl@police.gov.ua 

Email:  
korrupcia.centr@gp.gov.ua

Онлайн-форма:  
на сайті Офісу Генпрокурора 

Телефонна лінія:  
(044) 254-93-90  
(з 08:00 до 20:00) 

Телефонна лінія:  
(044) 200-79-87

Суб’єкт Як анонімно поскаржитись?

Державна 
податкова служба 
України

Email:  
Антикорупційний  
сервіс «Пульс»:  
idd@tax.gov.ua

Управління з питань  
запобігання та виявлення  
корупції:  
upzvk@tax.gov.ua

Телефонна лінія:  
0 800 501 007

Деталі

Деталі

Деталі

mailto:upzkpl%40police.gov.ua%20?subject=
https://old.gp.gov.ua/ua/corruption_notice_form.html
https://www.npu.gov.ua/gromadyanam/zvernennya/povidomiti-pro-korupcziyu.html
https://www.gp.gov.ua/ua/contacts
mailto:idd%40tax.gov.ua?subject=
mailto:upzvk%40tax.gov.ua?subject=
https://tax.gov.ua/baneryi/protidiyakoruptsii/


Державна 
митна служба

Email:  
anticor@moz.gov.ua 

Email:  
anticor@kmr.gov.ua 

Телефонна лінія:  
(044) 200-06-71

Автовідповідач:  
(044) 202-70-66

Телефонна лінія  
по Україні:  
15 48

Телефонна лінія  
для дзвінків з-за кордон:  
+38(044) 284 19 34

Міністерство 
охорони здоров’я* 

Київська міська 
державна адміністрація 
(КМДА)

Суб’єкт Як анонімно поскаржитись?

ПЕРЕД ТИМ, ЯК ЗВЕРНУТИСЯ:
Подбайте про доказовість. 

1. Зазначайте якомога конкретнішу інформацію щодо 
фактичних обставин: дата, час, місце, ПІБ та посада особи, 
щодо якої повідомляється про корупційну дію. 

2. Долучіть до повідомлення певні докази  
(аудіо-, відео-записи, показання свідків), якщо маєте їх.

Враховуйте момент звернення. 

Звертайтеся в момент або одразу 
після того, як відповідні обставини 
мали місце задля ефективного 
розслідування корупційних дій.

* На веб-сторінках кожного Міністерства наявна інформація щодо окремих анонімних каналів зв’язку

Деталі

Деталі

Деталі

mailto:anticor%40moz.gov.ua%20?subject=
mailto:anticor%40kmr.gov.ua%20?subject=
http://www.customs.gov.ua/?p=366
https://moz.gov.ua/povidomiti-pro-korupciyu
https://kyivcity.gov.ua/kyiv_ta_miska_vlada/kmr/pro_kyivsku_misku_radu/antikoruptsiyna_diyalnist/povidomlennya_pro_koruptsiyu/


ЦІЛЕСПРЯМОВАНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ,
яка базується на нормах 
закону, ефективніша, 
аніж гучні нарікання  
на беззаконня 
та корупцію


