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ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА

22 січня 2019 року м. Київ № 92
Про реєстрацію кандидата на пост Президента України  

Бойка Юрія Анатолійовича на чергових виборах  
Президента України 31 березня 2019 року

До Центральної виборчої комісії 17 січня 2019 року громадянин України Бойко 
Юрій Анатолійович особисто подав заяву про самовисунення кандидатом на пост Пре-
зидента України разом з доданими документами для реєстрації кандидатом на пост 
Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року.

Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія встановила їх від-
повідність вимогам Закону України «Про вибори Президента України».

Враховуючи викладене, відповідно до частини другої статті 103 Конституції Украї-
ни, статей 9, 10, пункту 7 частини другої статті 25, частини першої статті 44, статті 48, 
частини першої статті 49, статті 50, частин першої, сьомої, дев’ятої статті 51 Закону 
України «Про вибори Президента України», керуючись статтями 11 — 13, пунктами 
6, 11 статті 18 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», Центральна вибор-
ча комісія ПОСТАНОВЛЯє:

1. Зареєструвати кандидата на пост Президента України на чергових виборах Пре-
зидента України 31 березня 2019 року:

Бойко Юрій Анатолійович, 1958 року народження, освіта вища, проживає в місті 
Рубіжне Луганської області, народний депутат України, член Політичної Партії «Опо-
зиційний блок», самовисування.

2. Видати Бойку Ю.А. посвідчення кандидата на пост Президента України вста-
новленої форми.

3. Копію цієї постанови видати уповноваженому представнику кандидата на пост Пре-
зидента України Бойка Ю.А. у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу.

4. Цю постанову, декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держа-
ви або місцевого самоврядування, Бойка Ю.А. та посилання на відповідну інтернет-
сторінку Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, що містить електронну декларацію 
зазначеного кандидата на пост Президента України, у триденний строк опублікувати 
в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр», а також оприлюднити на офіційно-
му веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії Т. СЛІПАЧУК 
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Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносо-
ва, 157) розглядає кримінальне провадження № 233/3587/17 
за обвинуваченням Сойнікової Т. Д. за ч. 2 ст. 110, ч. 1  
ст. 258-3 КК України. Обвинувачена Сойнікова Тамара Дми-
трівна, 15.01.1954 р.н., зареєстрована за адресою: Донецька 
область, м. Костянтинівка, вул. Житомирська, буд. 15, кв. 6, 
викликається до суду на 11 годину 00 хвилин 01 лютого 2019 
року (корп. № 1, каб. №12) для участі у судовому засіданні. 
Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та оголо-
шення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є 
підставою для здійснення спеціального досудового розслі-
дування чи спеціального судового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Загальними зборами учасників ТОВ «ФЕРРЕР О 

УКРАЇНА» 17.01.2019 р. прийнято рішення про змен-

шення статутного капіталу до 52 477 576,20 грн. 

Зменшення статутного капіталу здійснено на ви-

конання вимог чинного законодавства та жод-

ним чином не впливає на фінансову стабільність 

ТОВ «ФЕРРЕРО УКРАЇНА».

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО 
ПРИ ЗДІЙСНЕННІ СПЕЦІАЛЬНОГО СУДОВОГО 

ПРОВАДЖЕННЯ
Білоцерківський міськрайонний суд Київської облас-

ті відповідно до ст.ст. 134, 135, 323 КПК України викли-
кає обвинуваченого Цибуленка Віталія Валерійовича, 
06.08.1975 року народження, у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК Украї-
ни, для проведення судового розгляду в кримінальному 
провадженні № 12014110000000304, який відбудеться 
о 10 годині 00 хвилин 28.01.2019 р. у приміщенні суду 
за адресою: вул. Турчанінова, 7, м. Біла Церква, Київ-
ська область, 09100, зал № 6 (суддя Бобкова Н.В.). Від-
повідно до вимог ст. 323 КПК України, з моменту опу-
блікування даного оголошення обвинувачений вважа-
ється належним чином ознайомленим з її змістом.

Корольовський районний суд м. Житоми-
ра викликає Толкачова Андрія Олександровича, 
14.08.1997 р.н., як обвинуваченого в кримінально-
му провадженні № 296/8733/18 по обвинуваченню 
у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 
ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням 
судді Покатілова О.Б. у судові засідання, що відбу-
дуться 28 січня 2019 року о 12.00 год., 22 лютого 
2019 року об 11.30 год. та 20 березня 2019 року о 
12.00 год. у приміщенні Корольовського районного 
суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан 
Соборний, 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання 
обов’язкова!

АБ «УКРГАЗБАНК» оголошує про проведення першого аукціону з продажу майна (активів) Банку, а саме:
Лот № 329215 Нежилі будівлі, а саме: Будівля головного виробничого комплексу (літ. А’), заг. пл. 2824,2, нежила будівля (літ. Г), заг. 

пл. 920,2, виробничий комплекс флігелю (літ. Д), заг.пл. 379,4 та земельна ділянка, К/Н 8000000000:76:066:0011, заг. пл. 0,2599 га, цільо-
ве призначення: експлуатація та обслуговування адміністративної та допоміжних будівель, за адресою: м. Київ, вул. В. Васильківська, 39.

Початкова ціна продажу 181 257 600,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного внеску 18 125 760,00 грн.
Аукціон відбудеться 25.02.2019 року з 9:00 до 18:00 на сайті https://setam.net.ua. Організатор аукціону ДП «СЕТАМ», м. Київ, 

вул. Стрілецька, 4-6, години роботи: Пн-Пт, 9:00-18:00. Прийом заявок в електронному вигляді з моменту оприлюднення інфор-
мації до 9:00 20.02.2019 року. Гарантійний внесок сплачується не пізніше 9:00 20.02.2019 року на поточний рахунок ДП «СЕТАМ», 
код за ЄДРПОУ 39958500, п/р 26004301066571 в ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО 322669. З приводу ознайомлен-
ня з майном та за більш детальною інформацією звертатись за тел. 044-331-17-21, 044-594-11-09.

СУДОВА ПОВІСТКА  
про виклик до суду в кримінальному провадженні

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає в судові засідання на 30.01.2019 р. о 10.00 
год. та 31.01.2019 р. о 10.00 год. обвинуваченого Тофана Сергія Сергійовича, 13.07.1983 року народження, 
зареєстрованого за адресою: с. Воєводське Арбузинського району Миколаївської області, вул. Набережна, 
буд. 103, який мешкав за адресою: м. Южноукраїнськ Миколаївської області, вул. Дружби народів, 6/18, для 
участі в продовженні розгляду кримінального провадження № 486/939/16-к по обвинуваченню Тофана Сер-
гія Сергійовича у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 
1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 ККУ.

Розгляд даного кримінального провадження відбудеться в приміщенні Южноукраїнського міського суду 
за адресою: вул. Дружби народів, 3-«А», головуючим суддею Савіним О.І.

Вам необхідно з’явитися на вказані дату та час для участі в розгляді даної справи.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до суду.
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК України:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умо-

ви неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Наслідки неприбуття за викликом суду:
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача перед-

бачені статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК 
України, прокурора та захисника – статтею 324 КПК України, потерпілого – статтею 325 КПК України, цивіль-
ного позивача, цивільного відповідача та їхніх представників – статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, 
перекладача і експерта – статтею 327 КПК України.

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Повідомляю, що 30 січня 2019 року о 12.00 год. у приміщенні Вінницького апеляційного суду (зал № 1) відбудеться 

розгляд апеляційної скарги прокурора на ухвалу Вінницького міського суду від 07.11.2018, якою відмовлено в задово-
ленні клопотання прокурора про здійснення спеціального судового провадження в межах кримінального провадження 
за обвинуваченням Бахура Олександра Григоровича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, 
відомості про яке внесені 15 березня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016020420000057.

У судове засідання викликаються прокурор Гунько В.М., обвинувачений Бахур О.Г. та адвокат Шеремет А.С.
Явка учасників судового провадження обов’язкова.

Суддя А.І. Кривошея
ОГОЛОшЕННЯ 

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:  
організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11GL40214- F11GL40217
Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: 15.02.2019
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного 
аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/41270-asset-sell-id-188936

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні судового 
засідання в порядку спеціального судового провадження 
Обвинувачені: Дябов Володимир Анатолійович, 30.01.1970 

року народження, зареєстрований за адресою: м. Одеса, 
вул. Академіка Сахарова, 38, кв. 66, Кравченко Андрій Сергійо-
вич, 16.07.1977 року народження, зареєстрований за адресою: 
м. Одеса, вул. Балківська, 22-а/1, кв. 51, Шалунов Олександр 
Миколайович, 13.09.1984 року народження, зареєстрований за 
адресою: Одеська область, Красноокнянський район, с. Дігори, 
відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликають-
ся в судове засідання, що відбудеться 29 січня 2019 року о 15 
годині 30 хвилин у залі судових засідань № 233 Приморського 
районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 
33, для участі в судовому засіданні як обвинувачені.

Суддя С. М. Кічмаренко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, 
пр. Ломоносова, 157) розглядає кримінальне прова-
дження №233/2985/18 за обвинуваченням Лисяка A.M. 
за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Лисяк Ар-
тем Миколайович, 07.11.1984 року народження, заре-
єстрований за адресою: Донецька область, м. Макіїв-
ка, Червоногвардійський район, мікрорайон Калінін-
ський, 13/78, викликається до суду на 10 годину 00 
хвилин 5 лютого 2019 року (корп. № 1, каб. №12) для 
участі у підготовчому судовому засіданні. Ухилення від 
явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення йо-
го у міждержавний та/або міжнародний розшук є під-
ставою для здійснення спеціального досудового роз-
слідування чи спеціального судового провадження. 

Суддя Т. Б. Сітніков

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, 
пр. Ломоносова, 157) розглядає кримінальне прова-
дження №233/2955/18 за обвинуваченням Рибальчен-
ка Г. О. за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений 
Рибальченко Григорій Олександрович, 24.07.1961 ро-
ку народження, зареєстрований за адресою: Донецька 
область, м. Макіївка, вул. Токарева, 12/15, викликаєть-
ся до суду на 09 годину 10 хвилин 4 лютого 2019 року 
(корп. № 1, каб. №12) для участі у підготовчому судо-
вому засіданні. Ухилення від явки на виклик суду обви-
нуваченим та оголошення його у міждержавний та/або 
міжнародний розшук є підставою для здійснення спе-
ціального досудового розслідування чи спеціального 
судового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. 
Ломоносова, 157) розглядає кримінальне проваджен-
ня №233/66/17 за обвинуваченням Чемеса О. Б. за ч. 1 
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Чемес Олександр 
Борисович, 10.04.1991 р.н., зареєстрований за адре-
сою: Донецька область, с. Курахівка, вул. Первомай-
ська, 15, мешкає за адресою: Донецька область, м. Гір-
ник, вул. Котовського, 34/32, викликається до суду на 
09 годину 00 хвилин 1 лютого 2019 року (корп. № 1, 
каб. №12) для участі у судовому засіданні. Ухилення від 
явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення йо-
го у міждержавний та/або міжнародний розшук є під-
ставою для здійснення спеціального досудового роз-
слідування чи спеціального судового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

ПОСИЛАННЯ 
на інтернет-сторінку єдиного державного реєстру 

декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, що містить 

електронну декларацію кандидата на пост 
Президента України Бойка Ю.А.

https://public.nazk.gov.ua/declaration/b1a5b66f-e314-4004-ac70-396c075d36ec 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА

СПРАВА «МЕДВЕДєВ І КОСТЮК ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF MEDVEDEV AND KOSTYUK v. UKRAINE)

(Заяви № 61075/10 та № 27575/14)
Стислий виклад рішення від 20 грудня 2018 року

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники скар-
жилися за пунктом 3 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних сво-
бод (далі — Конвенція) на надмірну тривалість досудового тримання їх під вартою.

Розглянувши скарги заявників, Європейський суд зробив посилання на рішення 
у справах «Харченко проти України» та «Ігнатов проти України», у яких він вже вста-
новлював порушення щодо питань, аналогічних тим, що розглядались у цій справі.

З огляду на всі наявні в Європейського суду документи та відповідно до його прак-
тики Європейський суд дійшов висновку, що тривалість досудового тримання під 
вартою у цих справах була надмірною та констатував порушення пункту 3 статті 5 
Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує заяви прийнятними;
3. Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення пункту 3 статті 5 Конвенції у 

зв’язку з надмірною тривалістю досудового тримання під вартою;
4. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам су-

ми, зазначені у таблиці в додатку, які мають бути конвертовані в національну валюту 
держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на 
вищезазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі 
граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в пері-
од несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.»

СПРАВА «ЯКУШЕВ ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF YAKUSHEV v. UKRAINE)

(Заява № 15978/09)
Стислий виклад рішення від 04 грудня 2018 року

У 1993 році заявник, перебуваючи у відносинах з жінкою, визнав своє батьківство 
щодо нещодавно народженої дитини, подавши відповідну заяву до органів влади. 

У 2006 році вони розлучилися і заявник ініціював провадження у Малинському ра-
йонному суді Житомирської області (далі — районний суд), оспорюючи батьківство. 
Районний суд ухвалив рішення на користь заявника, посилаючись на висновок екс-
перта-генетика, який виключив біологічне батьківство. 

Розглянувши апеляційну скаргу колишньої дружини заявника Апеляційний суд 
Житомирської області (далі — апеляційний суд) скасував рішення районного суду та 
встановив, що відповідно до статті 56 Кодексу про шлюб та сім’ю України заявник не 
мав права оспорювати своє батьківство, оскільки на момент визнання ним батьків-
ства щодо дитини йому було відомо, що він не був її батьком. 

Заявник подав касаційну скаргу, стверджуючи, що апеляційний суд не мав підстав 
для висновку, що на момент подій заявнику було відомо, що він не був біологічним 
батьком дитини. Верховний Суд України відмовив у задоволенні касаційної скарги у 
зв’язку з необґрунтованістю.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник скар-
жився за статтями 6 та 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 
(далі — Конвенція) на неможливість оспорити своє батьківство щодо дитини, оскіль-
ки національні суди свавільно відмовили у задоволенні його позову з цього питання. 
Європейський суд вирішив розглянути скаргу за статтею 8 Конвенції. 

Розглянувши скарги заявника, Європейський суд вказав, що апеляційний суд по-
вністю проігнорував важливу частину доводів сторін та розглянув апеляційну скар-
гу за підставами, які ніколи не висувалися жодною зі сторін спору, а також навів за-
гальні підстави, які ґрунтувалися лише на непідтверджених жодними конкретними 
доказами припущеннях.

Крім того, Європейський суд звернув увагу, що апеляційний суд скасував фактич-
ні висновки районного суду не посилаючись на будь-який новий доказ та не пояснив-
ши, чому фактичні висновки суду були невірними. Верховний Суд України не розгля-
нув ці питання під час перегляду справи.

У зв’язку з цим Європейський суд зазначив, що наведені процесуальні недоліки у 
провадженні на національному рівні змушують дійти висновку, що національні суди 
не забезпечили повагу до приватного життя заявника, на яку він має право відповід-
но до Конвенції, та констатував порушення статті 8 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що було порушено статтю 8 Конвенції;
3. Постановляє, що
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику такі 

суми, які мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за кур-
сом на день здійснення платежу:

(i)  4 500 (чотири тисяч п’ятсот) євро та додатково суму будь-якого податку, що 
може нараховуватись, в якості відшкодування моральної шкоди;

(ii)  1 000 (тисячу) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нарахову-
ватись заявнику, в якості компенсації судових та інших витрат;

(b)  із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на 
зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі гра-
ничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період 
несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;

4.  Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.»

СПРАВА «КАРЕЛЬСЬКИЙ ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF KARELSKIY AND OTHERS v. UKRAINE)

(Заява № 44475/08 та 3 інші заяви)
Стислий виклад рішення від 06 грудня 2018 року

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники скар-
жилися на надмірну тривалість досудового тримання їх під вартою. Деякі заявники 
також звернулися з іншими скаргами за іншими положеннями Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція).

Розглянувши скарги заявників за пунктом 3 статті 5 Конвенції Європейський суд 
зробив посилання на рішення у справі «Харченко проти України», у якій він вже вста-
новлював порушення щодо питань, аналогічних тим, що розглядались у цій справі.

З огляду на всі наявні в Європейського суду документи та відповідно до його прак-
тики Європейський суд дійшов висновку, що тривалість досудового тримання під вар-
тою у цих справах була надмірною та констатував порушення пункту 3 статті 5 Конвенції.

Розглянувши скарги заявників за іншими статтями Конвенції, Європейський суд 
дійшов висновку, що вони також свідчать про ознаки порушень прав і свобод, гаран-
тованих Конвенцією. 

Розглянувши скаргу заявника за заявою № 60112/09 за статтею 6 Конвенції на 
надмірну тривалість провадження, Європейський суд вирішив, що ця частина заяви 
має бути відхилена відповідно до пункту 4 статті 35 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує прийнятними скарги на надмірну тривалість досудового тримання під 

вартою та інші скарги за усталеною практикою Суду, зазначені у таблиці в додатку, а 
решту заяви № 60112/09 — неприйнятною;

3. Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення пункту 3 статті 5 Конвенції у 
зв’язку з надмірною тривалістю досудового тримання під вартою;

4. Постановляє, що було порушено Конвенцію щодо інших скарг, висунутих за 
усталеною практикою Суду (див. таблицю у додатку);

5. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам су-

ми, зазначені у таблиці в додатку; ці суми мають бути конвертовані в національну ва-
люту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на 
зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі гра-
ничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період 
несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

6. Відхиляє решту вимог заявника у заяві № 44475/08 щодо справедливої сатис-
факції.»

Інформацію надано Урядовим уповноваженим  
у справах європейського суду з прав людини

https://public.nazk.gov.ua/declaration/b1a5b66f-e314-4004-ac70-396c075d36ec

