
Не зупиняємось і
набираємо обертів –

результати роботи мережі
правових клубів за ІІІ

квартал
 

Обов’язково і лише з урахуванням та
дотриманням карантинних обмежень,
мережею PRAVOKATOR за звітний
період було організовано та проведено
29 офлайн-заходів, у яких узяло участь
544 особи.

Передача та подальший
розвиток мобільного

застосунку «Твоє пр@во»

ПрАвокуємо та
комунікуємо разом: в

Одесі відбувся тренінг з
комунікації

Як підвищувати
фінансову грамотність

населення? Обмін
досвідом юридичних

клінік Харкова та Львова

Правники обговорили
міжнародні механізми

притягнення до
відповідальності в перехідному

правосудді на регіональній
зустрічі у Дніпрі 

Стартувала серія онлайн-
лекцій для об’єднаних
територіальних громад

Львівщини 

“Legal matrix: судова
практика з питань
інтернет свобод” –
завершилась серія
онлайн-заходів з

експертних дискусій

Сторонами в процесі медіації
виступають фізичні чи юридичні особи,
які за для вирішення конфлікту або
спору уклали договір з медіатором про
надання з останнім послуг з медіації.
Вони є головними фігурами, а медіатор
– це допоміжна, хоча і дуже важлива
фігура в цьому процесі.  Читати
більше

У справах, пов’язаних із спадковими
спорами, громадянам важко обійтись
без допомоги юриста. У такій категорії
справ правники надають громадянам
консультації, допомагають у складанні
документації, у разі потреби, захищають
права та інтереси  клієнта у суді, а
також сприяють досягненню компромісу
у спадкових спорах між спадкоємцями.

WEB.LAW.TALK "Трудові
спори"

Сьогодні перед державною та
громадянами у сфері трудових прав
постає чимала кількість викликів таких
як карантин, вибори, якість надання
державних послуг, податковий режим та
інші, все що так чи інше впливає на
права українців на достойні умови
праці.

Інтерв’ю з адвокатом
Євгеном Романюком “Як
налагодити ефективну

комунікацію з клієнтом”

Промислові забруднення, шум від
будівництва, міський розвиток, збирання
та переробка відходів – як ці фактори
спричиняють порушення прав людини?
Як захистити себе та навколишнє
середовище?

PRAVOKATOR підготував для вас
узагальнену підбірку виступів спікерів,
яка  може стати у нагоді для надання
правової допомоги громадянам.

Питання, які  розглядаються під час
онлайн-лекції:
1. Повноваження щодо державного
нагляду у сфері охорони НПС.
2. Концепція щодо реформування
системи держконтролю у сфері охорони
навколишнього середовища.
3. Використання вод і водних ресурсів.
4. Охорона та особливості отримання
дозволів.
5. Оренда водних об’єктів.

Питання, які  розглядаються під час
онлайн-лекції:
1. Право людини на безпечне довкілля:
законодавча база.
2. Судовий контроль за реалізацією
права на безпечне довкілля.
3. Право на доступ до екологічної
інформації.
4. Практика ЄСПЛ.

Питання, які  розглядаються під час
онлайн-лекції:
1. Позиції норм матеріального права:
що потрібно довести для відшкодування
шкоди?
2. Постанови ВС стосовно дій учасників
щодо вчасного отримання дозвільних
документів на користування
природними об’єктами та інша судова
практика.

Команда мережі правових клубів
постійно здійснює аналіз своєї роботи,
зокрема в напрямку онлайн-навчання
та комунікації. Ділимося підбіркою ТОП
5 навчальних відео з вебінарів, які
отримали найбільший відгук від нашої
аудиторії на youtube-каналі
PRАVOKATOR. 

Цього літа спільно з партнерами Американською
асоціацією юристів Ініціатива верховенства права
ABA ROLI в Україні проведено серію онлайн зустрічей
у форматі Legal Matrix, на яких учасники
ідентифікували проблеми, що стосуються прав на
свободу слова онлайн та Інтернет свобод,
розповсюдження чуток та фейків, свободи слова у
Криму і на окупованих територіях Донбасу.

У онлайн-лекції можна детальніше
дізнатися про:
- процедуру надання інформації з
Державного реєстру прав у паперовій та
електронній формі;
- порядок доступу до державного
реєстру прав та порядок отримання
інформації з Єдиного державного
реєстру.

Постанова Верховного Суду від  25
вересня 2019 року у справі №
757/10715/17-ц: шлюбний договір не
може укладатися за дорученням, його
мають укладати безпосередньо
наречені, які подали заяву про
реєстрацію шлюбу або чоловік і
дружина.

Постанова Верховного Суду від 30 січня
2019 року  у справі № 158/2229/16-ц:  У
випадку коли шлюбний договір був
укладений за кілька днів до розлучення
та основним його змістом є поділ
спільного сумісного майна подружжя, то
такий договір суперечить самій сутності
шлюбних договорів.

Постанова  Верховного Суду від 26
лютого 2020 року №  755/19197/18:
Категорія «надзвичайно невигідне
матеріальне становище», вжита у
частині четвертій статті 93 СК України,
має оціночний характер і підлягає
доведенню стороною відповідно до
частини третьої статті 12 ЦПК України,
та ці докази повинні бути оцінені судом 
відповідно до норм цивільного
процесуального законодавства.
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PRAVOKATOR в мережі

PRAVOKATOR шукає авторів та експертів: нова
ініціатива до дня юриста!

Юристи та адвокати системи БПД – це професіонали з унікальним досвідом,
знаннями та практичними навичками. Кожного дня ви стикаєтесь з безліччю
правових проблем, за якими стоять долі українців.

Мережа правових клубів PRAVOKATOR вітає всю юридичну спільноту з Днем
юриста!Бажаємо, щоб ваші професійні зусилля будуть винагороджені

повагою і довірою громадян, впевненістю у надійному і справедливому
захисті їх конституційних прав і свобод. 

З нагоди професійного свята команда PRAVOKATOR запускає нову ініціативу, яка
має на меті поширити Ваш унікальний досвід та практики (як вдалі, так і ні) на всю
систему надання  безоплатної правової допомоги та за її межі, пропонуємо вам
розповісти про них. 

Ваші досвід та поради будуть розміщенні на інформаційних ресурсах мережі
правових клубів PRAVOKATOR. Формат та тематика матеріалів можуть бути
абсолютно різнопланові, головне, щоб вони містили:

лайфхаки в адвокатській/юридичній практиці, які допомагають швидше та
продуктивніше вирішити юридичні справи та особисті задачі;

практичні поради  щодо захисту прав клієнтів: як налагодити контакт з
клієнтом, особливості складання процесуальних документів та використання
нормативно-правової бази для представництва клієнтів  в тих чи інших
справах, 

коментарі до законодавчих змін та нововведень;

поради щодо розвитку навичок soft skills (саморозвиток, мотивація, тайм-
менеджмент, підбірки корисної літератури чи фільмів для юристів тощо);

факапи у юридичній практиці: чому вони навчили та як мотивували вас до
змін.

Якщо вас зацікавила пропозиція і ви бажаєте спробувати свої сили та готові
розпочати співпрацю – заповніть цю гугл-форму. 
Більше деталей на нашому сайті!

В цілому ж з початку 2020 року правовими клубами PRAVOKATOR було
проведено 281 захід, у яких взяли участь 17 481 учасник по всій Україні:

в очному режимі (офлайн) - 107 заходів, на яких були присутні 2
283 учасники;

в дистанційному режимі (онлайн) - 174 заходи, у яких узяли участь 15
198 учасників. Читати більше

Новини

В правовому клубі PRAVOKATOR.Київ презентовано мобільний застосунок «Твоє
пр@во» та обговорено подальші можливості його розвитку.
Захід проходив із дотриманням карантинних норм, тому частина присутніх
долучились до обговорення онлайн, зокрема заступниця Міністра юстиції
України Валерія Коломієць, в.о. директора Координаційного центру з надання
правової допомоги Олександр Баранов, керівник Програми ООН із відновлення та
розбудови миру Віктор Мунтяну, представниця Донбас СОС, менеджер проєкту
«Твоє пр@во» Олена Голодна та інші представники з Ла-Страда Україна, Проєкту
ПРООН «Права людини для України» (HR4U), УВКБ ООН, Данської Ради у справах
біженців – Данська Група з розмінування, Проєкту Ради Європи «Внутрішнє
переміщення в Україні: розробка тривалих рішень». Читати більше

Комунікація та правопросвітництво – саме навколо цих двох напрямів минулого
тижня протягом двох днів у правовому клубі PRAVOKATOR.Одеса точилась активна
робота щодо підвищення практичних навичок, опрацювання нової інформації та
обміну досвідом серед фахівців, залучених до цієї роботи. Комунікатори та
інтегратори з регіональних та місцевих центрів з надання БВПД спільно з
представниками управління комунікації Координаційного центру з надання
правової допомоги та команди правових клубів PRAVOKATOR з Дніпра, Львова,
Одеси та Харкова разом працювали над удосконаленням своїх умінь та навичок у
створенні якісного інформаційного контенту. Деталі на сайті.

02 жовтня у правовому клубі PRAVOKATOR.Львів відбулась робоча зустріч
юридичних клінік Львова та Харкова з метою обміну досвідом  в напрямку роботи з
підвищення фінансової грамотності населення.
Участь у заході прийняли представники юридичної клініки Національного
юридичного університету ім. Ярослава Мудрого (м.Харків) та юридичної клініки 
Українського католицького університету (м.Львів) – саме ці установи долучені до
реалізації Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» в Україні.
Читати більше

21 вересня у правовому клубі PRAVOKATOR.Дніпро відбулася експертна дискусія з
питань перехідного правосуддя. Захід відвідали випускники освітніх курсів УГСПЛ, а
також зацікавлені тематикою правники – адвокати, судді, прокурори. 
Деталі на сайті

Реформа децентралізації – одна з найбільш масштабних  реформ, які
відбуваються в Україні протягом останніх років. Оскільки громади продовжують
активно формуватись існує потреба навчання для працівників ОТГ, особливо з
питань земельного законодавства (реєстрація прав власності, оренда земельних
ділянок, розпорядження паями тощо). Не менш важливою є співпраця між
системою безоплатної правової допомоги та територіальними громадами. Саме
для цього участь у навчанні беруть також фахівці бюро правової допомоги
Львівщини. 
Читати більше

Статті

Онлайн-дискусія “Судова практика стосовно питань інтернет свобод” у форматі
LEGAL MATRIX завершила серію експертних обговорень із питань інтернет свобод
та свободи вираження поглядів онлайн.
Цього літа вперше відбулась серія експертних обговорень в онлайн-
форматі з питань Інтернет свобод та свободи вираження поглядів онлайн.
Ключові партнери та організатори експертних дискусій: Координаційний центр з
надання правової допомоги та Американська Асоціація Юристів Ініціатива з
Верховенства Права (ABA ROLI) в Україні,  яка проводить заходи з цієї тематики в
рамках проекту «Сприяння Інтернет свободі в Україні», який спрямований
допомогти зацікавленим сторонам відстоювати відповідні закони та
політики.Читати більше на сайті.

Роль медіатора та учасників у процесі медіації
Яка роль медіатора у процесі медіації та хто може бути учасниками цього
процесу? Медіація – це процес, в якому сторони є відповідальними за вироблення
прийняття рішень. 

Дайвінг по спадковому праву

Звернення з питань спадкових правовідносин є одними з найпоширеніших до
системи надання БПД, лише за минулий рік до нас звернулися майже 60 000
громадян, потребуючих правової допомоги з цих питань, тобто, рано чи пізно,
кожен може зіштовхнутись із захистом своїх спадкових прав.
В умовах постійних змін у законодавстві країни, правники, які практикують у своїй
діяльності захист спадкових прав громадян, потребують навчальних заходів, які б
розкрили це питання не тільки у теоретичному аспекті, а і крізь сучасні позиції ВС
та практичні кейси. Читати більше

Для роз’яснення найпопулярніших питань, на які відповідають клієнтам правники
ми запросили у якості спікера Сергія Сильченка, практикуючого адвоката, партнера
юридичної фірми ILF, доцента кафедри трудового права у Національний
юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Читати більше

Сьогодні навички комунікації з клієнтом мають не менш важливе значення для
адвокатів, ніж знання національного законодавства та судової практики. Про те як
налагодити ефективну комунікацію з клієнтом ми поговорили з практикуючим
адвокатом, який має досвід роботи суддею та наразі співпрацює з системою
надання правової допомоги, Євгеном Романюком.

Яке значення має перша консультація в налагоджені роботи з клієнтом?
Перша зустріч з клієнтом без умовно має особливе значення. Саме в цей момент
встановлюється контакт між адвокатом та людиною, що звернулась за правовою
допомогою. Зі свого досвіду роботи з клієнтами, що звертаються до системи БПД,
можу зазначити, що найбільш комфортно спілкуватись з клієнтами на “своїй”
території – в офісі. Саме тут є можливість створити такі умови, що будуть сприяти
налагодженню діалогу та відвертій розмові. Читати більше

Онлайн-навчання

Серія відеороликів 
«Особливості охорони навколишнього середовища:

нормативне регулювання VS судова практика»

Топ 5 відео-вебінарів з YouTube-каналу PRAVOKATOR

Корисні матеріали

Звіт за результатами проведення серії експертних
дискусій Legal Matrix з питань Інтернет Свобод

Разом ми аналізували судову практику та обмінювались досвідом. Наприкінці
кожноі зустрічі учасниками окреслювались можливі варіанти рішення проблем
порушення Інтернет свобод. Тож, представляємо вашій увазі звіт, у якому
узагальнено результати кожної зустрічі у вигляді напрацювань експертів,
інфографіки, статистичних даних, зібраних впродовж карантину та основних
заключних думок. 

Порядок отримання інформації з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно

Судова практика щодо визнання шлюбного договору
недійсним

Правила пошуку інформації в Єдиному державному
реєстрі судових рішень

Як отримати статус біженця або додатковий захист в
Україні?

Кожна людина, яка рятується від переслідувань у своїй країні, має право на
захист та безпечне місце для життя. Якщо ви не почуваєтесь безпечно у власній
країні та шукаєте захисту для себе та своєї родини, Україна може вам допомогти.
Як отримати статус біженця в Україні: які документи потрібні та куди
звертатися? Якими правами та обов'язками наділяє особу статус
біженця? Що робити, якщо вам відмовлено у наданні статусу біженця та
куди звертатися за допомогою?
Про те, як отримати статус біженця або додатковий захист в Україні – дивіться у
відеоролику, створеному мережею правових клубів PRAVOKATOR за
ініціативи Представництва Управління Верховного комісара ООН у справах
біженців (УВКБ ООН) в Україні спільно з Координаційним центром з надання
правової допомоги.

Система надання БПД у мережі

http://pravokator.club/news/ne-zupynyayemos-i-nabyrayemo-obertiv-rezultaty-roboty-merezhi-pravovyh-klubiv-za-iii-kvartal/#post-gallery
http://pravokator.club/news/rol-mediatora-ta-uchasnykiv-u-protsesi-mediatsiyi/
https://www.youtube.com/watch?v=FY6x32VhMds
https://www.youtube.com/watch?v=vxRdwVPyz4M
https://www.youtube.com/watch?v=CckHZWdzWok
https://www.youtube.com/watch?v=q04MzriTzS8
https://www.youtube.com/watch?v=8BGHiQHiS_Y
https://www.youtube.com/watch?v=dw-bTjoYCu4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0JoJWwJ57aQ0TFBm71Ci5T7VrwtqRC-iO7wdgEO3P7vooNOPJrjh0zoUQ
https://www.youtube.com/watch?v=Dwk-_q_dW04&feature=youtu.be&fbclid=IwAR33WnZb9xxpLvArY5Va3_7lyC_rjdXiJWmLQ92OiV7t2MK9LO9McLJDGiQ
https://www.youtube.com/watch?v=Wy1dN20RGe0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1M52c40C2vZ6cDU7oJ_y7l_flo73JRtukGvS8uSBcWmIaQpm7sGaXXouw
https://www.youtube.com/watch?v=h1QCC_osN28&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1lO3krTNiOqgQqe9YJSAYOuN4Uv5mP9HoPRDmKRufjDlRXraA1eUzG0mQ
https://www.youtube.com/watch?v=_r5-_S4x_5A&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1zjJ6EiqE1cEB-kiFIwqsFi6LH0PxANgLmaXYSE09Lw_CHhsoKfrqrBZE
https://internetfreedom.org.ua/ua/
http://pravokator.club/zvity-pro-zahody/poryadok-otrymannya-informatsiyi-z-derzhavnyh-reyestriv/#post-gallery-2
http://pravokator.club/zvity-pro-zahody/poryadok-otrymannya-informatsiyi-z-derzhavnyh-reyestriv/#post-gallery-1
https://www.youtube.com/watch?v=-Md4fVUWwos&t=268s
http://reyestr.court.gov.ua/Review/85174248
http://reyestr.court.gov.ua/Review/79699288
http://reyestr.court.gov.ua/Review/88016384
https://www.youtube.com/watch?v=ZuZA_E3P0lo&t=342s
https://www.legalaid.gov.ua/
http://pravokator.club/
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://forms.gle/fFC11gvpdURMKCYD8
https://www.facebook.com/pravokator.club/
https://www.instagram.com/pravokator_club/
https://www.youtube.com/channel/UCwuceF_pdatbLWr7Xe33Zaw
https://t.me/PRAVOkatura
http://pravokator.club/
https://invite.viber.com/?g2=AQAKaKBFwIKeP0uX2BMuTJHwJq59TpKF%2B9F5xWghxoPGa5dsS2mn7RTRRXgC9dNh
https://forms.gle/EicNNDscKtrhD95s7
http://pravokator.club/news/pravokator-shukaye-avtoriv-ta-ekspertiv-nova-initsiatyva-do-dnya-yurysta/
http://pravokator.club/news/ne-zupynyayemos-i-nabyrayemo-obertiv-rezultaty-roboty-merezhi-pravovyh-klubiv-za-iii-kvartal/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.floor12apps.tvoepravo&hl=ru
https://minjust.gov.ua/
https://www.legalaid.gov.ua/
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/recovery-and-peacebuilding.html
https://www.donbasssos.org/ru/?fbclid=IwAR3JutLd--jYGO6V80b5X4_kHljPsQOX1NMayGg4n-y1OjBRaCZ-vCy1TGM
http://pravokator.club/news/peredacha-ta-podalshyj-rozvytok-mobilnogo-zastosunku-tvoye-pr-vo/
https://www.legalaid.gov.ua/
http://pravokator.club/
http://pravokator.club/news/pravokuyemo-ta-komunikuyemo-razom-v-odesi-vidbuvsya-trening-z-komunikatsiyi/
http://pravokator.club/news/yak-pidvyshhuvaty-finansovu-gramotnist-naselennya-obmin-dosvidom-yurydychnyh-klinik-harkova-ta-lvova/
http://pravokator.club/news/pravnyky-obgovoryly-mizhnarodni-mehanizmy-prytyagnennya-do-vidpovidalnosti-v-perehidnomu-pravosuddi-na-regionalnij-zustrichi-u-dnipri/
http://pravokator.club/news/startuvala-seriya-onlajn-lektsij-dlya-ob-yednanyh-terytorialnyh-gromad-lvivshhyny/
https://www.legalaid.gov.ua/
https://internetfreedom.org.ua/ua/
http://pravokator.club/news/onlajn-dyskusiya-sudova-praktyka-stosovno-pytan-internet-svobod-u-formati-legal-matrix-zavershyla-seriyu-ekspertnyh-obgovoren-iz-pytan-internet-svobod-ta-svobody-vyrazhennya-poglyadiv-onlajn/
http://pravokator.club/news/dajving-po-spadkovomu-pravu/
http://pravokator.club/news/vebinar-web-law-talk-trudovi-spory/
http://pravokator.club/news/interv-yu-z-advokatom-yevgenom-romanyukom-yak-nalagodyty-efektyvnu-komunikatsiyu-z-kliyentom/
http://pravokator.club/wp-content/uploads/2020/10/ZVIT-LEGAL-MATRIX-Z-PYTAN-INTERNET-SVOBOD.png
http://pravokator.club/news/pravyla-poshuku-informatsiyi-v-yedynomu-derzhavnomu-reyestri-sudovyh-rishen/#post-gallery-1
https://www.unhcr.org/ua/
https://www.legalaid.gov.ua/
https://youtu.be/XOfCV62i4H0
https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/
https://www.instagram.com/ualegalaid/
https://www.youtube.com/user/Legalaidgovua/
https://t.me/ualegalaid
https://legalaid.gov.ua/viber.html

