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Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами: 

*1.1+ Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим 
фізичним особам на посилення правової спроможності та правових 
можливостей територіальних громад  

 

Задля реалізації першого пріоритетного напрямку діяльності системи 

безоплатної правової допомоги у поточному році працівниками Регіонального 

центру проводилися правопросвітницькі заходи для громад та спільнот, зокрема 

щодо можливостей вирішення проблем у правовий спосіб; змісту основних 

реформ, що проводяться Урядом України. 

На виконання завдання щодо розвитку мережі партнерів та незалежних 

провайдерів надання БПД, налагодження співпраці із ними та надання методичної 

допомоги з метою удосконалення надання ними БПД 03 лютого 2017 року 

працівники Регіонального та місцевого центрів з надання БВПД, на чолі з 

директором РЦ Василем Овдіюком, прийняли участь в науково-практичній 

конференції на тему: «Соціально-правовий захист та медико-психологічна 

реабілітація учасників антитерористичної операції», організованої 

Всеукраїнським об’єднанням учасників АТО «Українці-разом», під головуванням 

Голови правління ВОУ АТО «Українці - разом» Руслана Руденка. 

У конференції також взяли участь керівники Рівненської обласної і районної 

рад та адміністрацій, представники громадських об’єднань та рухів, науковці, 

очільники військових формувань, учасники антитерористичної операції 

(близького 170 чоловік). 

 



У своєму виступі на тему «Державні гарантії правового захисту учасників 

антитерористичної операції та членів їх родин: стан і перспективи вирішення на 

місцевому рівні» Василь Овдіюк звернув увагу присутніх на зміни в законодавстві 

щодо розширення безкоштовного доступу учасників АТО до безоплатної правової 

допомоги не лише з питань їх соціального захисту, як це було дотепер, а з будь-

яких інших питань. 

07 лютого 2017 року в приміщені  

Рівненської обласної державної 

адміністрації відбулося засідання 

обласного штабу з питань координації 

роботи із забезпечення соціальної 

адаптації демобілізованих осіб під 

керівництвом заступника голови 

Рівненської облдержадміністрації 

Ігоря Тимошенко. 

 

 

Участь у заході взяв Василь Овдіюк, 

директор Регіонального центру з 

надання БВПД, якій інформував 

присутніх про роботу системи БПД 

області з правового захисту учасників 

антитерористичної операції. 
 

16 лютого, в приміщенні Рівненської обласної універсальної наукової 

бібліотеки відбулася прес-конференція за результатами діяльності громадської 

приймальні Української Гельсінської 

спілки з прав людини в м. Рівному, під 

час якої її учасники обговорювали, 

зокрема, питання надання безоплатної 

правової допомоги на Рівненщині. 

Участь у заході взяли директор та 

заступник директора Регіонального 



центру з надання БВПДВасиль ОвдіюктаСергій Іллюк,координатор та юрист 

громадської приймальні УГСПЛ в м. РівномуМарія Цип’ящуктаОлена Романова,а 

також начальник Головного територіального управління юстиції у Рівненській 

області Іванна Смачило.  

03 лютого 2017 року адвокати, які працюють 

в Регіональному центрі з надання безоплатної 

правової допомоги в Рівненський області на чолі 

з директором Василем Овдіюком та адвокати, які 

співпрацюють із системою БВПД взяли участь в 

круглому столі відділення ВГО «Асоціація 

правників України» в Рівненський області 

«Адвокатське розслідування» 

Модератором заходу бувСергій Удовиченко, 

адвокат, голова відділення Асоціації правників 

України в Рівненській області, член Вищої 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України від Рівненської 

області, голова АО «Удовиченко і партнери». 

 
Обмін думками сприяв збагаченню знань адвокатів, які співпрацюють із 

системою БВПД, та підвищенню якості надання правової допомоги населенню в 

цілому. 

9 лютого заступник директора Регіонального центру з надання БВПД у 

Рівненській області Сергій Іллюк провів лекцію для представників державних 

органів влади та органів місцевого самоврядування. 

Захід відбувся у приміщенні Рівненської районної державної адміністрації. 



Сергій Іллюк висвітлив присутнім проблемні питання застосування Закону 

України «Про доступ до публічної інформації», а також Закону України «Про 

звернення громадян». Зокрема, він наголосив присутнім на інформації про 

порядок розгляду звернень громадян, відповідальність за порушення 

законодавства про звернення громадян, а також про терміни розгляду звернень. 

 

Окрему увагу Сергій Іллюк звернув на внесеннізмін до Закону України «Про 

безоплатну правову допомогу»,згідно з яким коло суб’єктів, які мають право на 

безоплатну вторинну правову допому, значно розширилося. 

Оскільки громадяни часто звертаються до представників державних органів 

влади та органів місцевого самоврядування з проблемними питаннями, 

проведення таких лекцій є важливим напрямком роботи для посилення правової 

спроможності та правових можливостей територіальних громад. 

Працівники Регіонального центру упродовж 1 кварталу систематично 

проводили інформаційно-роз’яснювальні та комунікативні заходи, а також роботу 

з регулярного висвітлення діяльності РЦ та адвокатів у ЗМІ. 

02 лютого 2017 року Дубенську 

виховну колоніювідвідали регіональний 

координатор взаємодії з громадськістю 

уповноваженого Верховної Ради України 

з прав людини в Рівненській області, 

заступник директора Регіонального 

центру Сергій Іллюк та керівник 

Дубенської місцевої прокуратури Василь 

Мартинюк.  

http://rivne.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/novyny/bil-she-nezakhishchenikh-suspil-nikh-grup-otrimuyut-dostup-do-bpd-prezident-pidpisav-zakon-yakij-vnosit-zmini-do-zu-pro-bezoplatnu-pravovu-dopomogu
http://rivne.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/novyny/bil-she-nezakhishchenikh-suspil-nikh-grup-otrimuyut-dostup-do-bpd-prezident-pidpisav-zakon-yakij-vnosit-zmini-do-zu-pro-bezoplatnu-pravovu-dopomogu
http://rivne.legalaid.gov.ua/ua/mediafiles/novyny/bil-she-nezakhishchenikh-suspil-nikh-grup-otrimuyut-dostup-do-bpd-prezident-pidpisav-zakon-yakij-vnosit-zmini-do-zu-pro-bezoplatnu-pravovu-dopomogu


Під час заходу відвідувачі здійснили 

прийом засуджених з особистих питань, 

провели інформаційно-роз’яснювальні та 

комунікативні заходи з найбільш 

актуальних правових питань засуджених. 
 

22 березня, фахівці Регіонального та 

Рівненського місцевого центрів Павло 

Бірук та Дмитро Мороз взяли участь у 

Дні відкритих дверей у Рівненському 

слідчому ізоляторі. 

В установі попереднього 

ув’язнення представники системи 

безоплатної правової 

допомогипровели особистий прийом 

громадян, проконсультували осіб, 

яким обрано запобіжний захід у 

вигляді тримання під вартою. Зокрема 

фахівці системи БПД роз’яснили їм, 

які види правових надає Регіональний 

центр.Основні питання, які цікавили 

ув’язнених осіб, стосувалися змісту 

та форми звернення до слідчого, суду чи центру з надання БВПД для отримання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

28 березня 2017 року в Городищенській 

виправній колонії (№96) під час проведення 

Дня відкритих дверей заступником 

директора РЦ Сергій Іллюк разом з 

адвокатом Олександром Негреєм  провели 

правопросвітницьки заходи щодо надання 

безоплатної правової допомоги серед 

засуджених, що утримуються в установі. 

«Кримінальна відповідальність 

неповнолітніх» – саме на таку тему 

фахівці Регіонального центру з надання 

БВПД Світлана Бухтіярова та 

Рівненського МЦ Наталія Грибенко 

провели лекцію для старшокласників 

рівненської ЗОШ №18. 



Такий захід вже не вперше проходить у цьому навчальному закладі, оскільки 

одним із пріоритетних завдань системи БПД є запобігання злочинності серед 

молоді. Тому такі заходи мають на меті превентивний ефект. 

Фахівці центрів з надання БВПД роз’яснили старшокласникам особливості 

відповідальності за кримінальні вчинки, про види покарання. Окрім того, на 

цікавих життєвих прикладах вони пояснили школярам важливість цієї теми для 

їхнього майбутнього життя. Такі заходи і в майбутньому систематично 

відбуватимуть для учнів цієї школи. 

Розповсюдження матеріалів та новин про діяльність системи безоплатної 

правової допомоги Рівненщини, зокрема, Регіонального центру та місцевих 

центрів з надання БВПД, систематично проводиться на офіційному сайті 

Регіонального центру та у засобах масової інформації. Всього за період І кварталу 

2017 року було опубліковано понад 120 новин, з яких 90 – на офіційному сайті РЦ. 

 



Окрім того, усі новини з офіційного сайту РЦ дублюють на сторінці 

Регіонального центру у мережі Facebook, на яку підписано 370 учасників. 

Важливо, що під публікацією у Facebook зазначається кількісне охоплення  

Регіональний центр налагоджує більш тісну співпрацю з засобами масової 

інформації області. У 1 кварталі у ЗМІ було публіковано понад 30 інформаційних 

матеріалів в інтернет-виданнях, сюжетів на телебаченні та радіостанціях про 

результати роботи Регіонального центру з надання БВПД. 



Зметою поширення інформації 

про діяльність та здобутки 

системи безоплатної правової 

допомоги Рівненщини 

Регіональний центр з надання 

БВПД 18 січня, в інформаційно-

освітньому центрі InfoHub 

відбулася прес-конференція за 

підсумками роботи системи 

безоплатної правової допомоги 

Рівненщини та Головного 

територіального управління 

юстиції у Рівненській області за 2016 році. Участь у заході взяв директор 

Регіонального центруВасиль Овдіюк,начальник ГТУЮІванна Смачила, керівники 

його структурних підрозділів та представники ЗМІ. 
 

27 лютого,директор Регіонального 

центру з надання БВПДВасиль Овдіюк 

взяв участь телепередачі «Пряма мова» 

на ТРК «Ритм», під час якої, зокрема, 

розповів про роботу системи БПД за 

рік, про те, чого вдалося досягти, а 

також про плани на майбутнє.Василь 

Овдіюкакцентував увагу телеглядачів 

на діяльності центрів з надання БВПД, 

детально зупинившись на 

функціонуванні Регіональних центрів, які надають допомогу у кримінальних 

провадженнях. Окрему увагу він звернув на такому важливому питанні, як 

розширення доступу громадян до безоплатної правової допомоги. 

Співпраця з засобами масової 

інформації – це ефективна можливість 

донесення інформації про діяльність та 

здобутки системи безоплатної правової 

допомоги Рівненщини до якомога більшої 

кількості населення. 

Тому заступник директора Регіонального 

центру з надання БВПД у Рівненській 

області Сергій Іллюк взяв участь у передачі 

«Детальний новинний огляд» на місцевому 



телеканалі «Рівне 1». Питання, яке обговорювалося у студії, стосувалося так званого 

«Закону Савченко», який передбачає зарахування судом терміну попереднього 

ув'язнення з розрахунку один день перебування у слідчому ізоляторі за два дні 

позбавлення волі. 

З метою забезпечення конституційних 

прав громадян при затриманні та 

залученні адвокатів для здійсненні захисту 

у кримінальних провадженнях4 лютого, 

директор Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомогиВасиль Овдіюкта заступник 

директораСергій Іллюкз метою налагодження ефективної взаємодії зустрілися з 

керівниками судових та правоохоронних органів Дубенського району. 

Під час зустрічей обговорювалися питання забезпечення конституційних прав 

громадян. Для працівників Дубенської місцевої прокуратури на чолі з 

керівникомВасилем Мартинюкомдиректор та заступник директора Регіонального 

центру провели практичний семінар з питань забезпечення права громадян на 

захист та представництва їх інтересів у судах. 

 

Окрім того, обговорювалися питання взаємодії з адвокатами під час 

здійснення ними функцій захисту у кримінальних провадженнях та підвищення 

якості надання юридичних послуг. 

 
 



*1.2+ Створення ефективної системи управління правовими знаннями та 
розвиток людського потенціалу правничої спільноти та партнерських 
мереж системи БПД 

 

З метою розвитку людського потенціалу, зокрема, пулу юристів місцевого 

центру, 27 січня у Сарненському місцевому центрі з надання БВПД відбулася 

семінар-нарада під керівництвом директора Регіонального центру Василя 

Овдіюка. 

У заході взяли участь працівники Сарненського МЦ та керівники 

Березнівського, Володимирецького, Дубровицького, та Рокитнівського бюро 

правової допомоги.  

Під час наради обговорювався ряд важливих і пріоритетних завдань в роботі 

на нинішній рік, зокрема, те, що метою розвитку людських ресурсів місцевих 

центрів є підвищення стандартів надання правової допомоги населенню. 

ТакожВасиль Овдіюкакцентував увагу на змінах у законодавстві щодо укладення 

контрактів з адвокатами, які виявили бажання надалі співпрацювати із 

Сарненським місцевим центром.Окрім того був проведений семінар-навчання для 

фахівців бюро правової допомоги на тему «Повноваження представника у 

цивільному та адміністративному судочинстві». 



31 січня 2017 року в приміщенні Острозького бюро правової допомоги, під 

керівництвом директора Регіонального центру з надання БВПД Василя Овдіюка 

та міського голови Острога Олександра Шикера, відбулося обговорення 

механізмів переорієнтації системи БПД з надання правової допомоги окремим 

фізичним особам на посилення правової спроможності та правових можливостей 

територіальних громад. 

З метою поглиблення співпраці 

системи БПД Рівненщини з 

адвокатськими спільнотами03 лютого 

2017 року в Регіональному центрі з 

надання безоплатної правової 

допомоги в Рівненський області 

відбулася робоча зустріч з делегацією 

ВГО «Асоціація правників України» 

на чолі з Сергієм Удовиченко, 

Головою Відділення Асоціації 

правників України в Рівненській області, Членом Вищої кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури України від Рівненської області, головою АО 

«Удовиченко і партнери» та ГО «Всеукраїнське об’єднання адвокатів, які надають 

безоплатну правову допомогу» на чолі з Мариною Старовойтовою, адвокатом, 

заступником голови правління ГО «Всеукраїнське об’єднання адвокатів, які 

надають БПД» 

Участь у заході також взялиЄвген Грушовець, адвокат, партнер АО «Аріо», 

таВалерія Коломієць, адвокат, Голова Відділення Асоціації правників України в 

Львівській області, керівник Львівського обласного відокремленого підрозділу ГО 

«Всеукраїнське об’єднання адвокатів, які надають БВД». 

Під час зустрічі учасники заходу ознайомились із організацією роботи 

системи БВПД Рівненщини, взаємодією регіонального та місцевих центрів із 

адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу та забезпечення 

прозорості механізму видачи доручень. 

Обговорюючи питання взаємодії системи БПД із адвокатами, сторони досягли 

одностайної згоди щодо необхідності підвищення рівня оплати адвокатських 

послуг та їх якості.Директор РЦ Василь Овдіюк закцентував увагу на 

необхідності подальшої співпраці та наголосив, що зростанню рівня якості 

наданих адвокатами юридичних послуг слугуватимуть заходи з підвищення 

ділової кваліфікації, які спільно проводять ВГО «Асоціація правників України» та 

ГО «Всеукраїнське об’єднання адвокатів, які надають БВД». 

Для цих цілей започаткована програма «Адвокат майбутнього» - перша 

всеукраїнська програма професійного розвитку для адвокатів, що покликана 



підтримати співтовариство однодумців — професіоналів, які прагнуть підвищити 

якість правничої допомоги, ефективно впроваджувати реформи у сфері 

правосуддя, розвивати професійну спільноту.  

18-20 лютого 2017 року для першої групи учасників програми «Адвокат 

Майбутнього» пройшов перший модуль, присвячений питанням роботи з 

клієнтом. З учасниками працювала тренер першого модулю Ірина Глущенкова та 

експерт Програми Сергій Гончаренко за підтримки експерта українсько-

канадського проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні» Іванни 

Ібрагімової. Перша сотня учасників «Адвокат Майбутнього», серед яких і 

адвокати з Рівнещини, мала можливість познайомитися з розробниками 

навчальної програми, експертами й тренерами, а також почути про досвід 

співпраці між юридичними спільнотами України та Канади у сфері професійного 

розвитку. 
 

*1.3+ Децентралізація системи БПД 
 

Задля виконання пріоритетного завдання – децентралізація системи 

безоплатної правової допомоги Регіональним центром посилюється взаємодія з 

місцевими центрами БПД у обміні досвідом, прийнятті управлінських рішень та 

покращенні результативності роботи в регіоні. 

На керівній раді директорів системи 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги Рівненщини обговорювалися 

питання та приймалися рішення щодо 

формування штатного розпису та 

кошторису асигнувань регіонального та 

місцевих центрів на 2017 рік, 

забезпечення контролю розподілу 

доручень адвокатам.  



 16 березня, у приміщенні 

Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги у Рівненській області 

відбулося засідання керівної ради 

директорів системи надання БВПД 

Рівненщини під головуванням 

директора Регіонального центру 

Василя Овдіюка. 

Особливу увагу присутні 

приділили оптимізації системи БПД Рівненщини. 

На розгляд керівництва Координаційного центру внесені пропозиції щодо 

внесення змін в структуру системи БПД області, штатного розпису та 

кошторисних призначень. 

В рамках виконання заходів щодо децентралізації системи безоплатної 

правової допомоги Регіональним центром з НБВПД у Рівненській області 

проводиться моніторинг діяльності місцевих центрів та бюро правової допомоги. 

1 лютого заступник директора Регіонального 

центру з НБВПД у Рівненській області Сергій 

Іллюк відвідав Володимирецьке бюро правової 

допомоги, де ознайомився з організацією роботи 

з надання безоплатної первинної правової 

допомоги, забезпеченню доступу до безоплатної 

вторинної правової допомоги, доступу до 

електронних сервісів Міністерства юстиції, 

організації проведення правопросвітницької 

роботи. 

1 березня директор 

Регіонального центру Василь 

Овдіюк та заступник 

директора Сергій Іллюк з 

метою моніторингу діяльності 

відвідали Здолбунівське бюро 

правової допомоги.Зокрема, 

керівництво Регіонального 

центру ознайомилося з 

організацією роботи щодо 

надання безоплатної 

первинної правової допомоги, 



забезпечення доступу до БВПД та електронних сервісів Мін’юсту, а також щодо 

організації проведення правопросвітницької роботи. 

Під час візиту Василь Овдіюк та Сергій Іллюк також вивчили питання 

організації діловодства, забезпечення обліку відвідувачів, своєчасності та повноти 

надання послуг. 

20 лютого директор Регіонального 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Рівненській області 

Василь Овдіюк провів нараду з 

працівниками Сарненського місцевого 

центру. 

Зокрема,Василь Овдіюкпоінформував 

присутніх про підсумки першої відкритої 

колегії Міністерства юстиції.  

Всього протягом звітного періоду проведено 12 виїздів для моніторингу 

діяльності місцевих центрів та бюро правової допомоги. 
 

*1.4+ Поступовий перехід від моделі залучення адвокатів exofficio до моделі 
офісів громадського захисту у кримінальних провадженнях 

 

Регіональним центром проводиться вивчення питання поступового переходу 

від моделі залучення адвокатів exofficio до моделі офісів громадського захисту у 

кримінальних провадженнях. 

4 березня 2017 року у приміщенні 

Регіонального центру з надання БВПД у 

Рівненській області відбувся семінар-

навчання для адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу. 

Участь у заході взяли заступник 

директора Регіонального центруСергій 

Іллюк, начальники відділівСвітлана 

БідюктаСвітлана Бухтіярова, директор 

Рівненського місцевого центруАлла 

Негрей,а також адвокати, які співпрацюють з центрами з надання БВПД. 

Питання, які обговорювалися на семінар-навчанні, стосувалися змін у системі 

оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, особливостей оформлення 

актів надання БВПД, а також створення офісів громадського захисту. 



Найбільш активну дискусію 

викликало обговорення моделі 

поступового залучення адвокатів ex 

officio до моделі офісів громадського 

захисту у кримінальних 

провадженнях. Нагадаємо, у 

Рівненській області впроваджува-

тиметься пілотний проект створення 

офісів громадського захисту. 

Серед адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу проводитьбся анкетування щодо 

створення офісів громадського захисту. Отримана інформація аналізується та 

системотизується. Проводиться підготовка нормативних документів: примірний 

контракт з адвокатом, який працюватиме за дорученнями РЦ 100% свого часу, 

розрахунок навантаження і відповідної потреби в адвокатах, формування 

попередньої «карти покриття», розрахунок потреби у транспортних послугах 
 

*1.5+ Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи 
забезпечення надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та 
провадження інших новітніх інформаційних технологій 

 

На виконання звання щодо Автоматизації бізнес-процесів в системі БПД, в 

тому числі бюджетне та фінансове управління фахівцями Регіонального центру 

встановлено та налаштовано у фінансовому відділі РЦ програмні засоби для 

електронного документообігу та фінансового управління:  

- програмний комплекс «фіндокументи»; 

- мережа розпорядників та одержувачів державних коштів; 

- програмне забезпечення Укрексімбанку «клієнт-банк» 

Для забезпечення прозорості використання бюджетних коштів на виконання 

вимог законодавства та Порядку застосування системи електронних закупівель, 

що затверджені наказом КЦ з надання правової допомоги від 26 лютого 2016 року 

№ 11(у редакції наказу Координаційного центру з надання правової допомогивід 

10 березня 2017 року № 134) в Регіональному центрі створений та розміщений на 

офіційному веб-сайті річний план закупівель згідно затвердженного кошторису. 

Проведені електронні торги в на онлайн-майданчику ProZorro. 

Фахівці Регіонального центру систематично 

приймають участь у формуванні єдиного 

інформаційного простору системи безоплатної 

правової допомоги в Україні і надають до 

Інформаційного дайджесту України інформацію 

про важливі факти та події у системі, кращі 

практики як адвокатської, так і управлінської 

діяльності 



За результатами діяльності системи БПД Рівненщини у 2016 році проведений 

збір, аналіз та узагальнення інформації, якій розміщений на офіційній веб-

сторинці. Підготовлена презентація досягнень системи БПД Рівненщини у 2016 

році, яка ілюстрована графіками, діаграмами та фотознимками. 

 

 

 

 

Розділ ІІ. Результативні показники діяльності. 
 

За оперативною інформацією з 01 січня по 31 березня 2017 року 

регіональним центром з надання БВПД у Рівненській області було видано 487 

доручень адвокатам для надання БВПД, у тому числі:  

 4 – особам, до яких застосовано адміністративне затримання;  

 79 – особам, до яких застосовано адміністративний арешт;  

 91 – особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або стосовно 

яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  

 239 – для здійснення захисту за призначенням;  

 19 – для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних 

провадженнях;  

 13 – у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування 

примусових заходів медичного характеру;  

 0 – у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією);  

 5 – у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно до 

статті 537 КПК; 

 37 – особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, 

тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження 

волі.  

 



 Діаграма 1. Кругова діаграма щодо розподілу осіб за звітний квартал 

 

 
 

З метою підвищення якості надання БВПД регіональним центром у 

продовж першого кварталу: 

 здійснено моніторинг якості роботи адвокатів у 18 судових засіданнях у 

кримінальних провадженнях; 

 проведено 4 бесіди з клієнтами; 

 проведено 0 анонімних анкетувань адвокатів; 

 проведено 0 анонімних анкетувань клієнтів; 

 поведено 3 перевірки достовірності наданої адвокатами інформації за 

вразливими категоріями суб’єктів права на БВПД. 

 


