Права та гарантії захисту викривачів відповідно до інших нормативноправових актів
Кодекс законів про працю України
Стаття 21. Рівність трудових прав громадян України
-

Забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема порушення принципу
рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від
раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, гендерної
ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та іноземного походження, віку,
стану здоров’я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та
майнового стану, сімейних обов’язків, місця проживання, членства у професійній спілці чи
іншому об’єднанні громадян, участі у страйку, звернення або наміру звернення до суду чи
інших органів за захистом своїх прав або надання підтримки іншим працівникам у захисті їх
прав, повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією
правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції", а також
сприяння особі у здійсненні такого повідомлення, за мовними або іншими ознаками, не
пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання.
Стаття 32. Переведення на іншу роботу. Зміна істотних умов праці
Переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації, а також
переведення на роботу на інше підприємство, в установу, організацію або в іншу місцевість,
хоча б разом з підприємством, установою, організацією, допускається тільки за згодою
працівника, за винятком випадків, передбачених у статті 33 цього Кодексу та в інших
випадках, передбачених законодавством.
Не вважається переведенням на іншу роботу і не потребує згоди працівника
переміщення його на тому ж підприємстві, в установі, організації на інше робоче місце, в
інший структурний підрозділ у тій же місцевості, доручення роботи на іншому механізмі або
агрегаті у межах спеціальності, кваліфікації чи посади, обумовленої трудовим договором.
Власник або уповноважений ним орган не має права переміщати працівника на роботу,
протипоказану йому за станом здоров'я.
У зв'язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних
умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про
зміну істотних умов праці - систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи,
встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і
найменування посад та інших - працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два
місяці.
Якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено, а працівник не згоден на
продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється за пунктом 6 статті
36 цього Кодексу.
Переведення прокурорів відбувається з урахуванням особливостей, визначених
законом, що регулює їхній статус.
Працівник, який повідомив про можливі факти корупційних або пов’язаних з
корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання
корупції", вчинених іншою особою, не може бути звільнений чи змушений до
звільнення, притягнутий до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з таким
повідомленням або підданий іншим негативним заходам впливу, або загрозі таких
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заходів впливу. Викривачі корупції користуються також іншими правами та
гарантіями захисту, встановленими Законом України "Про запобігання корупції".
Стаття 235. Поновлення на роботі, зміна формулювання причин звільнення,
оформлення трудових відносин з працівником, який виконував роботу без укладення
трудового договору, та встановлення періоду такої роботи
У разі звільнення без законної підстави або незаконного переведення на іншу
роботу, у тому числі у зв’язку з повідомленням про порушення вимог Закону
України "Про запобігання корупції" іншою особою, працівник повинен бути
поновлений на попередній роботі органом, який розглядає трудовий спір.
При винесенні рішення про поновлення на роботі орган, який розглядає трудовий
спір, одночасно приймає рішення про виплату працівникові середнього заробітку за час
вимушеного прогулу або різниці в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи, але
не більш як за один рік. Якщо заява про поновлення на роботі розглядається більше одного
року, не з вини працівника, орган, який розглядає трудовий спір, виносить рішення про
виплату середнього заробітку за весь час вимушеного прогулу.
У разі визнання формулювання причини звільнення неправильним або таким, що не
відповідає чинному законодавству, у випадках, коли це не тягне за собою поновлення
працівника на роботі, орган, який розглядає трудовий спір, зобов'язаний змінити
формулювання і вказати в рішенні причину звільнення у точній відповідності з
формулюванням чинного законодавства та з посиланням на відповідну статтю (пункт)
закону. Якщо неправильне формулювання причини звільнення в трудовій книжці
перешкоджало працевлаштуванню працівника, орган, який розглядає трудовий спір,
одночасно приймає рішення про виплату йому середнього заробітку за час вимушеного
прогулу в порядку і на умовах, передбачених частиною другою цієї статті.
У разі наявності підстав для поновлення на роботі працівника, який був
звільнений у зв’язку із здійсненим ним або його близькою особою повідомленням про
можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших
порушень Закону України "Про запобігання корупції" іншою особою, та за його
відмови від такого поновлення орган, який розглядає трудовий спір, приймає рішення
про виплату йому грошової компенсації у розмірі шестимісячного середнього заробітку,
а у випадку неможливості поновлення - у розмірі дворічного середнього заробітку.
У разі затримки видачі трудової книжки з вини власника або уповноваженого ним
органу працівникові виплачується середній заробіток за весь час вимушеного прогулу.
При винесенні рішення про оформлення трудових відносин з працівником, який
виконував роботу без укладення трудового договору, та встановлення періоду такої роботи
чи роботи на умовах неповного робочого часу, у разі фактичного виконання роботи повний
робочий час, установлений на підприємстві, в установі, організації, орган, який розглядає
трудовий спір, одночасно приймає рішення про нарахування та виплату такому працівникові
заробітної плати у розмірі не нижче середньої заробітної плати за відповідним видом
економічної діяльності у регіоні у відповідному періоді без урахування фактично виплаченої
заробітної плати, про нарахування та сплату відповідно до законодавства податку на доходи
фізичних осіб та суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування за встановлений період роботи.
Рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного на іншу
роботу працівника, прийняте органом, який розглядає трудовий спір, підлягає негайному
виконанню.
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Кодекс України про адміністративні правопорушення
Стаття 1728. Незаконне використання інформації, що стала відома особі у
зв’язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень
-

Незаконне розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах
інформації, яка стала їй відома у зв’язку з виконанням службових або інших визначених
законом повноважень, тягне за собою накладення штрафу від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
Незаконне розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах
чи в інтересах іншої фізичної або юридичної особи інформації про викривача, його
близьких осіб чи інформації, що може ідентифікувати особу викривача, його близьких
осіб, яка стала їй (їм) відома у зв’язку з виконанням службових або інших визначених
законом повноважень, тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч п’ятисот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади
або займатися певною діяльністю строком на один рік.
Примітка. Суб’єктом правопорушень у частині першій цієї статті є особи, зазначені
у пункті 1 та підпункті "в" пункту 2 частини першої статті 3 Закону України "Про
запобігання корупції", а також особи, зазначені в частині другій статті 17 Закону України
"Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних
змагань".
Викривачем визнається особа, зазначена у статті 1 Закону України "Про запобігання
корупції".
Стаття 256. Зміст протоколу про адміністративне правопорушення
У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його
складення, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про
особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення); місце, час
вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає
відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, прізвище
викривача (за його письмовою згодою), якщо вони є; пояснення особи, яка притягається до
адміністративної відповідальності; інші відомості, необхідні для вирішення справи. Якщо
правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі.
Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка притягається до
адміністративної відповідальності; при наявності свідків і потерпілих протокол може бути
підписано також і цими особами.
У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від
підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа, яка притягається до
адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту
протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви свого відмовлення від його
підписання.
При складенні протоколу особі, яка притягається до адміністративної відповідальності,
роз’яснюються його права і обов’язки, передбачені статтею 268 цього Кодексу, про що
робиться відмітка у протоколі.
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Стаття 257. Надіслання протоколу
Протокол надсилається органу (посадовій особі), уповноваженому розглядати справу про
адміністративне правопорушення.
Протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією,
разом з іншими матеріалами у триденний строк з моменту його складення надсилається до
місцевого загального суду за місцем вчинення такого правопорушення.
У разі вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, службовою
особою, яка працює в апараті суду, протокол разом з іншими матеріалами надсилаються до
суду вищої інстанції для визначення підсудності.
Особа, яка склала протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного
з корупцією, одночасно з надісланням його до суду надсилає органу державної влади, органу
місцевого самоврядування, керівникові підприємства, установи чи організації, де працює
особа, яка притягається до відповідальності, повідомлення про складення протоколу для
розгляду питання щодо можливого відсторонення такої особи від виконання службових
повноважень із зазначенням характеру вчиненого правопорушення та норми закону, яку
порушено.
У разі участі у справі про адміністративне правопорушення викривача одночасно з
надісланням протоколу до суду особа, яка склала протокол про вчинення
адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, надсилає інформацію
про особу викривача до Національного агентства з питань запобігання корупції.
Стаття 272. Свідок
Як свідок у справі про адміністративне правопорушення може бути викликана кожна
особа, про яку є дані, що їй відомі які-небудь обставини, що підлягають установленню по
даній справі.
На виклик органу (посадової особи), у провадженні якого перебуває справа, свідок
зобов’язаний з’явитися в зазначений час, дати правдиві пояснення, повідомити все відоме
йому по справі і відповісти на поставлені запитання.
Викривач є свідком у справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з
корупцією. Викривач має право на збереження конфіденційності інформації стосовно
нього під час дачі пояснень по справі.

Кримінальний кодекс України
Стаття 172. Грубе порушення законодавства про працю
1. Незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів чи у зв’язку з
повідомленням ним як викривачем про вчинення іншою особою корупційного або
пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону України "Про
запобігання корупції", а також інше грубе порушення законодавства про працю караються штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років.
2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або щодо неповнолітнього, вагітної жінки,
одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або
дитину з інвалідністю, -
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караються штрафом від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до п’яти років, або виправними роботами на строк до двох років, або
арештом на строк до шести місяців.
Стаття 182. Порушення недоторканності приватного життя
1. Незаконне збирання, зберігання, використання, знищення, поширення
конфіденційної інформації про особу або незаконна зміна такої інформації, крім випадків,
передбачених іншими статтями цього Кодексу, караються штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до
шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
2. Ті самі дії, вчинені повторно, або якщо вони заподіяли істотну шкоду
охоронюваним законом правам, свободам та інтересам особи, караються арештом на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк
від трьох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.
Примітка. Істотною шкодою у цій статті, якщо вона полягає у заподіянні
матеріальних збитків, вважається така шкода, яка в сто і більше разів перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Публічне, у тому числі через засоби масової інформації, журналістів, громадські
об’єднання, професійні спілки, повідомлення особою інформації про вчинення
кримінального або іншого правопорушення, здійснене з дотриманням вимог закону, не
є діями, передбаченими цією статтею, і не тягне за собою кримінальну відповідальність.
Стаття 231. Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей,
що становлять комерційну або банківську таємницю
Умисні дії, спрямовані на отримання відомостей, що становлять комерційну або
банківську таємницю, з метою розголошення чи іншого використання цих відомостей, а
також незаконне використання таких відомостей, якщо це спричинило істотну шкоду
суб'єкту господарської діяльності, караються штрафом від трьох тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
Примітка. Публічне, у тому числі через засоби масової інформації, журналістів,
громадські об’єднання, професійні спілки, повідомлення особою інформації про
вчинення кримінального або іншого правопорушення, здійснене з дотриманням вимог
закону, не є діями, передбаченими цією статтею, і не тягне за собою кримінальну
відповідальність.

Цивільний кодекс України
Стаття 94. Особисті немайнові права юридичної особи
1. Юридична особа має право на недоторканність її ділової репутації, на таємницю
кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть їй належати.
Особисті немайнові права юридичної особи захищаються відповідно до глави 3 цього
Кодексу.
2. Захист особистих немайнових прав юридичної особи у зв’язку із завідомо
неправдивим повідомленням або неумисним повідомленням недостовірної інформації
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щодо її уповноваженої (посадової чи службової) особи про можливі факти корупційних
або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про
запобігання корупції" у порядку, передбаченому цим Законом, здійснюється у такому
самому обсязі, що і особистих немайнових прав фізичних осіб.
Стаття 277. Спростування недостовірної інформації
1. Фізична особа, особисті немайнові права якої порушено внаслідок поширення про
неї та (або) членів її сім'ї недостовірної інформації, має право на відповідь, а також на
спростування цієї інформації.
2. Право на відповідь, а також на спростування недостовірної інформації щодо особи,
яка померла, належить членам її сім'ї, близьким родичам та іншим заінтересованим особам.
4. Спростування недостовірної інформації здійснюється особою, яка поширила
інформацію.
Поширювачем інформації, яку подає посадова чи службова особа при виконанні своїх
посадових (службових) обов'язків, вважається юридична особа, у якій вона працює.
Якщо особа, яка поширила недостовірну інформацію, невідома, фізична особа, право
якої порушено, може звернутися до суду із заявою про встановлення факту недостовірності
цієї інформації та її спростування.
5. Якщо недостовірна інформація міститься у документі, який прийняла (видала)
юридична особа, цей документ має бути відкликаний.
6. Фізична особа, особисті немайнові права якої порушено у друкованих або інших
засобах масової інформації, має право на відповідь, а також на спростування недостовірної
інформації у тому ж засобі масової інформації в порядку, встановленому законом.
Якщо відповідь та спростування у тому ж засобі масової інформації є неможливими у
зв'язку з його припиненням, така відповідь та спростування мають бути оприлюднені в
іншому засобі масової інформації, за рахунок особи, яка поширила недостовірну
інформацію.
Спростування недостовірної інформації здійснюється незалежно від вини особи, яка її
поширила.
Фізична особа, особисті немайнові права якої порушено внаслідок повідомлення
викривачем інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією
правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" через
зовнішні канали повідомлення в порядку, передбаченому Законом України "Про
запобігання корупції", має право на відповідь.
7. Спростування недостовірної інформації здійснюється у такий же спосіб, у який
вона була поширена.
Стаття 280. Право фізичної особи, особисте немайнове право якої порушено, на
відшкодування шкоди
1. Якщо фізичній особі внаслідок порушення її особистого немайнового права
завдано майнової та (або) моральної шкоди, ця шкода підлягає відшкодуванню, крім
випадку неумисного повідомлення викривачем недостовірної інформації про можливі
факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших
порушень Закону України "Про запобігання корупції" в порядку, передбаченому
зазначеним Законом, яка підлягає спростуванню.
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Закон Украни «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь
у кримінальному судочинстві»
Стаття 2. Особи, які мають право на забезпечення безпеки
Право на забезпечення безпеки шляхом застосування заходів, зазначених у статтях
1 і 7 цього Закону, за наявності відповідних підстав мають:
а) особа, яка заявила до правоохоронного органу про кримінальне правопорушення
або в іншій формі брала участь чи сприяла виявленню, попередженню, припиненню або
розкриттю кримінальних правопорушень;
б) потерпілий та його представник у кримінальному провадженні;
в) підозрюваний, обвинувачений, захисники і законні представники;
г) цивільний позивач, цивільний відповідач та їх представники у справі про
відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;
г1) представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження;
-

г2) персонал органу пробації;
-

д) свідок;
д1) викривач;
-

е) експерт, спеціаліст, перекладач і понятий;
є) члени сімей та близькі родичі осіб, перелічених у пунктах "а" - "е" цієї статті, якщо
шляхом погроз або інших протиправних дій щодо них робляться спроби вплинути на
учасників кримінального судочинства.

Закон України «Про безоплатну правову допомогу»
Стаття 14. Суб'єкти права на безоплатну вторинну правову допомогу
1. Право на безоплатну вторинну правову допомогу згідно з цим Законом та іншими
законами України мають такі категорії осіб:
1) особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний
дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого
відповідно до закону для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп
населення, а також особи з інвалідністю, які отримують пенсію або допомогу, що
призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для
непрацездатних осіб - на всі види правових послуг, передбачених частиною другою статті 13
цього Закону;
2) діти, у тому числі діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які
перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій
чи збройного конфлікту, - на всі види правових послуг, передбачені частиною другою статті
13 цього Закону;
21) внутрішньо переміщені особи - на
передбачених частиною другою статті 13 цього Закону;
-

всі

види

правових

послуг,
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22) громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо
переміщених осіб, - на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13
цього Закону, з питань, пов’язаних з отриманням довідки про взяття на облік внутрішньо
переміщеної особи, до моменту отримання довідки про взяття на облік внутрішньо
переміщеної особи;
-

23) громадяни України - власники земельних ділянок, які проживають у сільській
місцевості, - на всі види правових послуг, передбачених частиною другою статті 13 цього
Закону;
-

3) особи, до яких застосовано адміністративне затримання, - на правові послуги,
передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 цього Закону;
4) особи, до яких застосовано адміністративний арешт, - на правові послуги,
передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 цього Закону;
5) особи, які відповідно до положень кримінального процесуального законодавства
вважаються затриманими, - на правові послуги, передбачені пунктами 1 і 3 частини другої
статті 13 цього Закону;
6) особи, стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, - на
правові послуги, передбачені пунктами 1 і 3 частини другої статті 13 цього Закону;
7) особи, у кримінальних провадженнях стосовно яких відповідно до
положень Кримінального процесуального кодексу України захисник залучається слідчим,
прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або
проведення окремої процесуальної дії, а також особи, засуджені до покарання у вигляді
позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або
обмеження волі, - на всі види правових послуг, передбачені частиною другою статті 13 цього
Закону;
8) особи, на яких поширюється дія Закону України "Про біженців та осіб, які
потребують додаткового або тимчасового захисту", - на всі види правових послуг,
передбачені частиною другою статті 13 цього Закону, з моменту подання особою заяви про
визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту в Україні, до прийняття
остаточного рішення за заявою, а також іноземці та особи без громадянства, затримані з
метою ідентифікації та забезпечення примусового видворення, з моменту затримання;
81) особи, які звернулися із заявою про визнання особою без громадянства, - на всі
види правових послуг, передбачені частиною другою статті 13 цього Закону, з дня подання
особою заяви про визнання особою без громадянства до прийняття остаточного рішення за
заявою, а також під час отримання дозволу на імміграцію, оформлення посвідки на
тимчасове чи постійне проживання;
-

9) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особи, які мають особливі заслуги та
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особи, які належать до числа жертв
нацистських переслідувань, - на всі види правових послуг, передбачених частиною другою
статті 13 цього Закону;
91) особи, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися для отримання
статусу особи, на яку поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту", - на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої
статті 13 цього Закону, - до моменту прийняття рішення про надання такого статусу.
-

10) особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності
фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності
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фізичної особи, - на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13
цього Закону, протягом розгляду справи в суді;
11) особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в
примусовому порядку, - на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті
13 цього Закону, протягом розгляду справи в суді;
12) особи, реабілітовані відповідно до законодавства України, - на правові послуги,
передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 цього Закону, стосовно питань,
пов'язаних з реабілітацією;
13) особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою
статі, - на всі види правових послуг, передбачені частиною другою статті 13 цього Закону;
14) викривачі у зв’язку з повідомленням ними інформації про корупційне або
пов’язане з корупцією правопорушення - на всі види правових послуг,
передбачені частиною другою статті 13 цього Закону.
2. Право на безоплатну вторинну правову допомогу мають громадяни держав, з якими
Україна уклала відповідні міжнародні договори про правову допомогу, згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також іноземці та особи без
громадянства відповідно до міжнародних договорів, учасником яких є Україна, якщо такі
договори зобов'язують держав-учасниць надавати певним категоріям осіб безоплатну
правову допомогу.
3. Суб’єкти права на безоплатну вторинну правову допомогу, визначені пунктами 1, 2
, 22, 8, 9, 12, 13 частини першої цієї статті, мають право на отримання такої допомоги не
більше шести разів протягом бюджетного року та не більше ніж за шістьома
дорученнями/наказами про надання безоплатної вторинної правової допомоги, виданими
центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги, одночасно.
1

-

-

