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Робота з Єдиним державним реєстром декларацій осіб, уповноважених на виконання

функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр)
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Перед початком роботи з Реєстром:

• потрібно отримати кваліфікований електронний підпис (далі – КЕП) в одного із кваліфікованих надавачів

електронних довірчих послуг (далі – КНЕДП).

• потрібно мати персональну електронну поштову скриньку (у разі відсутності персональної електронної поштової

скриньки потрібно її створити).

• Для коректної роботи з Реєстром бажано використовувати інтернет-браузер Google Chrome останньої версії.

Початок роботи з Реєстром:

• необхідно перейти на сторінку входу до Реєстру;

• обрати КНЕДП, який Вам видав КЕП, зі списку, обрати файл ключа та ввести пароль особистого ключа КЕП,

натиснути “Увійти”;

• при реєстрації обов’язково слід перевірити правильність Ваших даних. У разі виявлення розбіжностей

необхідно припинити реєстрацію та звернутись до КНЕДП, який Вам видав КЕП (отримати новий ключ з

правильними даними) та здійснити реєстрацію з новим ключем;

• при реєстрації правильно вказуйте адресу персональної електронної поштової скриньки та Ваш номер

телефону;

• для завершення реєстрації необхідно увійти до Вашої поштової скриньки (вказаної при реєстрації), відкрити

електронний лист “Підтвердження реєстрації у Єдиному Державному Реєстрі Декларацій” та перейти за

посиланням. Якщо у вхідній пошті немає листа підтвердження реєстрації перевірте папку “Спам”.
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Якщо вам потрібна допомога у роботі з Реєстром Ви можете скористатися такими

сервісами:

Контакт-центр НАЗК для отримання консультації: +38 (044) 200-06-94 (працює з 9:00 до

18:00);

Служба технічної підтримки НАЗК: support@nazk.gov.ua (відповіді надаються з 9:00 до

18:00);

База знань з офіційними роз’ясненнями НАЗК wiki.nazk.gov.ua



Види декларацій та строки їх подання
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Законом «Про запобігання корупції» та Порядком № 449/21 передбачено три види декларацій:

1) щорічна декларація – декларація, яка подається відповідно до ч. 1 ст. 45 Закону, або абз. 2 ч. 2 ст. 45 Закону у

період з 00 годин 00 хвилин 01 січня до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року, наступного за звітним роком.

Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому

подається декларація, та за загальним правилом містить інформацію станом на 31 грудня звітного року

2) декларація при звільненні – декларація, яка подається відповідно до абз. 1 ч. 2 ст. 45 Закону не пізніше 30

календарних днів з дня припинення діяльності. Така декларація подається за період, який не був охоплений

деклараціями, раніше поданими суб’єктом декларування, та містить інформацію станом на останній день

такого періоду, яким є останній день здійснення діяльності, яка передбачає обов’язок подання декларації,

перебування на посаді, яка зумовлює здійснення такої діяльності.

3) декларація кандидата на посаду – декларація, яка подається відповідно до абз. 1 ч. 3 ст. 45 Закону та

охоплює звітний період з 01 січня до 31 грудня включно, що передує року, в якому особа подала заяву на

зайняття посади, якщо інше не передбачено законодавством та за загальним правилом містить інформацію

станом на 31 грудня звітного року.

Виправлену декларацію можна подати впродовж 7 днів після подання декларації, але не більше 3 разів.



Декларування у 2022 році
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Суб’єкти декларування:

Особи, уповноважені на виконання функцій держави:

• міністри та їх заступники;

• керівники інших ЦОВВ та їх заступники;

• державні службовці, поліцейські, слідчі;

• особи, які не є держслужбовцями, але перебувають на керівних посадах; 

• військові посадові особи Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів військових формувань (з урахуванням

винятків, зазначених у ч. 5 ст. 45 ЗУ «Про запобігання корупції»)

Посадові особи юридичних осіб публічного права:

• керівники та їх заступники вищих навчальних закладів;

• керівники закладів охорони здоров'я;

• керівники, головні бухгалтери, інші посадові особи підприємств;

• посадові особи інших установ, закладів та організацій з урахуванням винятків, зазначених у ч. 5 ст. 45 ЗУ «Про запобігання

корупції»

Члени конкурсних/дисциплінарних комісій і при цьому не є публічними службовцями або прирівненими до них



Структура декларації:
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1. Вид декларації та звітний період

2.1 Інформація про суб'єкта декларування 

2.2 Інформація про членів сім’ї суб’єкта декларування

3. Об’єкти нерухомості 

4. Об’єкти незавершеного будівництва

5. Цінне рухоме майно (крам транспортних засобів)

6. Цінне рухоме майно - транспортні засоби

7. Цінні папери

8. Корпоративні права

9. Юридичні особи, трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є 

СД або член його сім’ї 

10. Нематеріальні активи

11. Доходи, у тому числі подарунки

12. Грошові активи

12.1 Банківські та фінансові установи

13. Фінансові зобов’язання 

14. Видатки та правочини

15. Робота за сумісництвом

16. Входження суб'єкта декларування до керівних, ревізійних чи наглядових органів об'єднань, організацій, членство в 

таких об'єднаннях (організаціях)



ЧЛЕНИ СІМ’Ї
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1) особа, яка перебуває у шлюбі із суб’єктом декларування (чоловік / дружина) станом на останній день звітного

періоду, – незалежно від спільного проживання із суб’єктом декларування упродовж звітного періоду;

2) діти суб’єкта декларування до досягнення ними повноліття, незалежно від їх спільного проживання із суб’єктом

декларування упродовж звітного періоду;

3) будь-які особи, які станом на останній день звітного періоду або сукупно протягом не менше 183 днів протягом року,

що передує року подання декларації:

✓ спільно проживали;

✓ були пов’язані спільним побутом;

✓ мали взаємні права та обов’язки із суб’єктом декларування (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають

характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживали із суб’єктом декларування, але не перебували у

шлюбі.

Усі інші особи, за відсутності хоча б однієї із вказаних вище ознак, для цілей декларування не вважаються членами

сім’ї суб’єкта декларування. Наприклад, особи, які за відсутності вказаних ознак спільно орендують (користуються)

житло, проживають в одній квартирі, кімнаті у гуртожитку, готелі тощо.



Декларування у 2022 році
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Декларування об'єктів

Об'єкти для декларації – всі об'єкти, що належать

СД та членам його сім’ї (незалежно від форми укладення правочину): 

• приватна власність (спільна власність);

• оренда, володіння;

• інше право користування.

Об'єкти, які на праві власності: 

• декларуються за наявності на кінець звітного періоду – станом на 31.12.2021

Об'єкти, які у володінні/користуванні:

• станом на кінець звітного періоду – 31.12.2021;

• не менше половини днів звітного періоду – 183 днів.



Порогові суми декларації-2021
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Прожитковий мінімум для прац. осіб – 2 270 грн

5 пр. мін. – 11 350 грн Розділ 11. Доходи, у тому числі подарунки

Розділ 12. Грошові активи

Розділ 13. Фінансові зобов'язання

Розділ 14. Видатки та правочини суб'єкта декларування

Розділ 5. Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)  

50 пр. мін. – 113 500 грн

100 пр. мін. – 227 000 грн



Управління запобігання
корупції МВС



Для ідентифікації в Україні
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Серія та номер паспорта України або ID-картка

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі декларанта та членів

його сім’ї.

УНЗР зазначається у біометричному паспорті, ID-картці або іншому документі у вигляді:

ХХХХХХХХ-ХХХХХ

5 цифр 8 цифр 

У разі відсутності – поле закривається



Документи, у яких зазначається УНЗР 
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• Паспорт громадянина України (у форматі ID-карти)

• Паспорт громадянина України для виїзду за кордон

• Дипломатичний паспорт України

• Службовий паспорт України

• Посвідчення особи моряка

• Посвідчення члена екіпажу

• Посвідчення особи на повернення в Україну

• Тимчасове посвідчення громадянина України
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Розділ Об’єкти незавершеного будівництва

Дата укладання відповідного 

договору

Дата набуття права власності на такий 

об’єкт незавершеного будівництва

Дата початку створення нового об’єкт
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Розділ Об’єкти незавершеного будівництва

Квартира у 

багатоповерховому 

будинку

Інвестиційний 

сертифікат

Якщо також 

набуто майнові 

права

Правочин / 

видаток 

декларанта на 

суму понад 50 

ПМ

Розділ 7

Додатково 

розділ 4

Додатково 

розділ 14

Предмет договору 

– майнові права

Попередній договір

Суб’єкт декларування 

здійснив видаток, що 

перевищує 50 ПМ

Наявне фінансове 

зобов’язання, що 

перевищує 50 ПМ

Розділ 14

Розділ 12

Розділ 4

Кошти передані у 

фонд фінансування 

або як гарантійний 

внесок

Додатково 

розділ 12

Управитель відкрив 

рахунок на ім’я 

СД/члена сім’ї

Додатково 

розділ 12.1

Наявне фінансове 

зобов’язання, що 

перевищує 50 МП

Додатково 

розділ 13

Якщо передбачено повернення 

забезпечувального платежу

Розділ 13

Правочин / видаток / 

фінансове зобов’язання 

декларанта на суму 

понад 50 ПМ

Додатково 

розділ 14



У розділі Рухоме майно зазначаються
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✓ювелірні вироби,

✓ персональні або домашні електронні пристрої,

✓ одяг,

✓ антикваріат,

✓ твори мистецтва,

✓меблі,

✓ зброя,

✓ тварини

✓ тощо.

У декларації зазначається все цінне рухоме майно, вартість якого перевищує визначений Законом поріг декларування (100 ПМ) і яке

відповідає хоча б одній з таких умов:

• майно належить на праві власності, володіння чи користування суб’єкту декларування або члену його сім’ї станом на останній день

звітного періоду;

• майно перебувало у володінні чи користуванні суб’єкта декларування або члена його сім’ї протягом не менше половини днів звітного

періоду;

• станом на останній день звітного періоду майно було об’єктом права власності третьої особи, якщо суб’єкт декларування, який є

службовою особою, яка займає відповідальне та особливо відповідальне становище, а також обіймає посаду, пов’язану з високим та

підвищеним рівнем корупційних ризиків, або член його сім’ї отримував чи мав право на отримання доходу від такого об’єкта або міг

прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти щодо такого об’єкта дії, тотожні за змістом здійсненню

права розпорядження ним.



У розділі Нематеріальні активи зазначаються:
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• патент на винахід, корисну модель,

• ноу-хау,

• промисловий зразок,

• права на сорт рослин,

• торгову марку,

• авторське право,

• криптовалюта.



У розділі Доходи, у тому числі подарунки зазначаються
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• Заробітна плата (з нарахуваннями)

• Гонорари

• Дивіденди

• Проценти

• Роялті

• Страхові виплати

• Благодійна допомога

• Пенсія

• Монетизована субсидія

• Доходи від відчуження

• Подарунки (понад 11 350 грн)   

• Компенсації

• Інші доходи (кешбек тощо)

Кошти, отримані в рамках Програми «єПідтримка» не є доходом!



Грошові активи
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Відомості про наявні у СД та/або членів його сім’ї грошові активи, у тому числі:

• готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках або які зберігаються у банку;

• внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ;

• кошти, позичені третім особам;

• активи у дорогоцінних (банківських) металах.

Якщо сукупна вартість таких об’єктів на кінець звітного періоду перевищує 50 пр.мін.  

Грошові активи СД та членів його сім’ї не сумуються



Банківські, інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки СД або

членів його сім’ї
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Рахунки за типом можуть бути поточні, депозитні, умовного зберігання (ескроу) та інші рахунки, що

відкриваються у банківських або інших фінансових установах суб’єкту декларування або члену його сім’ї

відповідно до законодавства, що регулює діяльність таких установ.

Номери рахунків клієнтів банківських установ формуються за стандартом IBAN і мають такий вигляд

(постанова Національного банку України від 28.12.2018 № 162 «Про запровадження міжнародного номера

банківського рахунку (IBAN) в Україні»):



Увага! 
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Крім банківських, можуть зазначатися інші фінансові установи, наприклад:

• кредитні спілки; 

• недержавні пенсійні фонди; 

• фонди фінансування будівництва; 

• юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг; 

• юридичні особи, які у випадках, прямо визначених законом, надають інші послуги

(операції), пов’язані з наданням фінансових послуг.



Схема отримання

інформації по  

рахунку у 

ПриватБанку

Управління запобігання
корупції МВС

Інтернет-банкінг «Приват 24»

Усі послуги

Послуги

Створити довідку

Довідка по рахунках

Вибір картки/рахунку

Сформувати



Схема отримання

інформації по  

рахунку в 

ОЩАДБАНКУ

Управління запобігання
корупції МВС

Веб-банкінг «Ощад 24/7»

Ввести логін та пароль 

Ввести пароль з СМС 

Картки і рахунки

Вибір картки

Мій рахунок

Зчитати номер рахунку



Схема отримання інформації

по  рахунку УКРГАЗБАНКУ

Управління запобігання
корупції МВС

✓ Лінія підтримки 080 030 90 00

✓ Після ідентифікації – отримати номер 

рахунку по телефону 

• При особистому відвідуванні філії банку

• Через мобільний додаток «ЕКО БУМ 24/7» 



Управління запобігання
корупції МВС

Схема отримання інформації 

по рахунку у MONOBANK

Поповніть рахунок

За реквізитами в Україні



Фінансові зобов’язання

Управління запобігання
корупції МВС

Відомості про фінансові зобов’язання суб’єкта декларування та/або членів його сім’ї за позикою (кредитом)

зазначаються за наявності хоча б однієї з таких умов:

1) розмір отриманої у звітному періоді позики (кредиту) перевищує 50 пр.мін.;

2) розмір зобов’язання за позикою (кредитом) на початок звітного періоду перевищує 50 пр.мін. (у разі якщо

позику (кредит) отримано у попередніх звітних періодах);

3) розмір зобов’язання за позикою (кредитом) на кінець звітного періоду перевищує 50 ПМ.

Відомості про зобов’язання за позикою (кредитом) за умов, зазначених у пп. 2 та 3, зазначаються незалежно від

розміру зобов’язання, у тому числі за відсутності такого зобов’язання на кінець звітного періоду (п.п. 1 п. 15

розділу ІV Порядку № 449/21).

Відомості про штраф / пеню за прострочення погашення позики (кредиту) включаються в розмір позики

(кредиту).



Управління запобігання
корупції МВС

Фінансовими зобов’язаннями для цілей декларування є:

• отримані кредити;

• отримані позики;

• інші кошти, які були позичені суб’єкту декларування або члену його сім’ї іншими особами, зокрема

поворотна безвідсоткова фінансова допомога;

• зобов’язання за договором лізингу;

• зобов’язання за договором страхування;

• зобов’язання за договором недержавного пенсійного забезпечення;

• несплачені податкові зобов’язання;

• інші зобов’язання, у тому числі, які виникли внаслідок укладених договорів (у декларації необхідно

зазначити, які саме).



Видатки та правочини

Управління запобігання
корупції МВС

Видатками для цілей декларування є:

1) грошові кошти суб’єкта декларування, передані у зв’язку з правочином, вчиненим з метою:

а) придбання у власність, володіння, користування активів, зазначених у ч. 1 ст. 46 Закону, та/або послуг

(наприклад, оплата навчання, лікування, косметичних, туристичних послуг тощо);

б) виконання договірних зобов’язань, в тому числі фінансових (боржником за зобов’язанням);

в) надання благодійної, матеріальної, фінансової допомоги;

г) фінансової підтримки політичної партії у формі внеску;

ґ) виконання рішення суду, яке набуло законної сили;

д) дарування (грошові кошти як подарунок);

2) майно суб’єкта декларування (за умови припинення права власності на нього), яке є:

a) засобом платежу відповідно до умов договору (наприклад, є предметом договору міни (бартеру));

б) матеріальною підтримкою політичної партії у формі внеску;

в) вкладом у статутний капітал товариства тощо.

У розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації зазначаються відомості лише про ті

видатки, яким притаманні такі ознаки в сукупності (одночасно):

• їхній розмір (разовий видаток) перевищує 50 ПМ;

• вони здійснені суб’єктом декларування;

• видатки здійснені у звітному періоді.



Відомості, які можна отримати з відкритих реєстрів/баз даних

Управління запобігання
корупції МВС

• Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (https://bit.ly/2zeaaIQ)

• Офіційний електронний портал Держгеокадастру (https://e.land.gov.ua/ ) – містить відомості про власників та користувачів

земельних ділянок

• Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (https://bit.ly/35uO94s) –

інформація про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)

• Електронний кабінет водія (https://e-driver.mvs.gov.ua) – інформація знадобиться при заповненні розділу «Цінне рухоме майно –

транспортні засоби»

• Електронний кабінет на сайті Державної податкової служби України (https://cabinet.tax.gov.ua/) – містить відомості про

доходи

• Портал електронних послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua/) – містить інформацію про нараховану

заробітну плату та пенсію

• Укрпатент (https://bit.ly/2xxa7Hk) – інформація щодо зареєстрованих патентів на винаходи, корисних моделей, промислових

знаків, яка необхідна для заповнення розділу «Нематеріальні активи»

• Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України (https://cabinet.smida.gov.ua/) – інформація про номінальну

вартість цінних паперів, яка необхідна для заповнення розділу «Цінні папери».



Додаткові заходи фінансового контролю 

Управління запобігання
корупції МВС

Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані (ПСЗ)

ПСЗ суб’єкт декларування подає особисто у 10-денний строк з моменту отримання доходу, придбання майна або

здійснення видатку шляхом заповнення відповідної електронної форми у персональному електронному кабінеті

Реєстру (абз. 1 ч. 4 ст. 52 Закону, п. 4 Порядку № 450/21).

ПСЗ подається незалежно від того, перебуває суб’єкт декларування в Україні чи за її межами (п. 4 Порядку №

450/21).

Повідомлення про відкриття валютного рахунка (ПВВР)

Суб’єкт декларування зобов’язаний повідомити Національне агентство про відкриття валютного рахунка в установі

банку-нерезидента у 10-денний строк з дня:

✓коли суб’єкт декларування або член його сім’ї відкрив валютний рахунок;

✓коли суб’єкту декларування стало відомо або повинно було стати відомо про відкриття такого рахунка членом його

сім’ї (п. 3 Порядку № 451/21).

Паперові форми до Національного агентства не подаються.

*Додатковий захід здійснення фінансового контролю у вигляді обов’язку повідомляти про суттєві зміни у майновому стані застосовується до суб’єктів 

декларування, які є службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб’єктів декларування, які займають 

посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків



Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю

Управління запобігання
корупції МВС

Неподання або несвоєчасне подання декларації

Кримінальна відповідальність за ст. 366-3 КК України, адміністративна відповідальність за ч. 1 ст. 172-6 КУпАП.

За умисне неподання суб’єктом декларування декларації передбачена кримінальна відповідальність у вигляді штрафу від 2500 до

3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від 150 до 240 годин, або обмеженням волі на

строк до 2 років, або позбавленням волі строком на 1 рік, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною

діяльністю на строк до 3 років (ст. 366-3 КК України).

За несвоєчасне подання без поважних причин декларації передбачена адміністративна відповідальність у вигляді накладення

штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 172-6 КУпАП).

Суб’єктами адміністративної або кримінальної відповідальності за неподання або несвоєчасне подання декларації є особи, які

зазначені у п. 1, п.п. «а» та «в» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону, які відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 45 Закону зобов’язані подавати декларацію.

Відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень,

підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

(Реєстру корупціонерів).



Управління запобігання
корупції МВС

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунка

в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані

За неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі

банку-нерезидента або про суттєві зміни в майновому стані передбачена адміністративна

відповідальність у вигляді накладення штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян (ст. 172-6 КУпАП).

Відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних

з корупцією правопорушень, підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру осіб, які

вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (Реєстру корупціонерів).



Управління запобігання
корупції МВС

Подання недостовірних відомостей

За подання недостовірних відомостей у декларації особа може притягатися до кримінальної, адміністративної та дисциплінарної відповідальності в

установленому законом порядку.

1. Відповідно до ст. 366-2 КК України:

умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 500

до 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, карається штрафом від 3000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими

роботами на строк від 150 до 240 годин або обмеженням волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю

на строк до 3 років;

умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад

2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, карається штрафом від 4000 до 5000 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або

громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або обмеженням волі на строк до 2 років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням

права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

2. Відповідно до ч. 4 ст. 172-6 КУпАП подання завідомо недостовірних відомостей у декларації тягне за собою накладення штрафу від 1000 до 2500

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідальність за цією статтею за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно майна або іншого об’єкта декларування, що має

вартість, настає у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 100 до 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

3. У разі зазначення у декларації недостовірних відомостей, які відрізняються від достовірних на суму до 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб до

суб’єкта можуть бути застосовані заходи дисциплінарного впливу.

Особа, яка вчинила корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, однак судом не застосовано до неї покарання або не накладено

на неї стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаними з виконанням функцій держави або місцевого

самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку

(ч. 2 ст. 65-1 Закону).

Суб’єктами адміністративної та кримінальної відповідальності за подання недостовірних відомостей є особи, які відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 45 Закону зобов’язані

подавати декларацію.

Відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, підлягають внесенню до Єдиного

державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (Реєстру корупціонерів).


