
«Правові клуби «PRAVOKATOR» – це не
просто хаб чи майданчик для
проведення заходів. Це місце для
налагодження діалогу між державною
владою та громадянським
суспільством, обміну досвідом,
генерування та впровадження
інноваційних практик у сфері права й
доступу до правосуддя.Це місце
об’єднує фахівців та експертів, які
прагнуть підвищити рівень захисту
прав людини в Україні, що дуже
актуально для нашого суспільства», –
зазначила заступниця міністра
юстиції України Валерія Коломієць.

«Діяльність мережі правових клубів
PRAVOKATOR в системі безоплатної
правової допомоги безпосередньо
впливає на якість надання правових
послуг клієнтам. Оскільки в першу
чергу основними цільовими
аудиторіями правових клубів є
адвокати та працівники центрів з
надання БПД, до яких кожного дня
звертаються громадяни. 

Будьте уважні! Це єдиний курс, який
створений не з метою підвищити ваші
практичні навички, тож можете не
перейматися, що тут будуть перевіряти
ваші знання. 

Дистанційний курс про
мережу правових клубів

PRAVOKATOR

У грудні завершилися заходи з
підготовки концепції стратегії
розвитку системи БПД, які проходили
в декілька етапів. Починаючи з
травня, відбувалися засідання
працівників Координаційного центру з
надання правової допомоги, керівного
складу регіональних та місцевих
центрів з надання БВПД.

Відновне правосуддя являє собою
новий, сучасний підхід до реагування на
протиправну поведінку та вчинення
злочинів. Він враховує баланс інтересів
громади, потерпілої особи та
правопорушника. Адже, як свідчить
практика, суворе покарання не є
запорукою того, що така людина
виправиться. 

Відповідальність за
керування транспортними

засобами у стані
алкогольного сп’яніння:

думка адвоката

Професійне вигорання - це особливий
психічний  стан емоційного виснаження,
який характеризується втратою цікавості
та інтересу до професійної діяльності.
Коли людина з активного професійного
стану потрапляє в пасивний, і це стає
помітним. Читати більше на сайті

Так, протягом лютого – липня 2019 року
відбувся тренінг для адвокатів-тренерів,
після якого пройшла серія каскадних
тренінгів для адвокатів по всій території
України на тему: “Конституційна
скарга – новий інструмент захисту
прав людини”. Каскад тренінгів був
присвячений основним стратегіям
використання конституційної скарги для
найбільш ефективного захисту інтересів
клієнтів. 

 
Як успішно діяти адвокату

в провадженнях щодо
кримінальних проступків?

Як пояснити клієнту, що
судовий розгляд – не

«реаліті-шоу» за
сценарієм?

"Після кожної відпрацьованої справи я
собі говорю: “Ну, все – мене вже нічим
не здивуєш…». Виявляється, ще й як
здивуєш! Причому, це стосується і як
питань процесуального характеру,
так і певних моментів комунікації" -
Ганна Василенко, адвокат.

 
PRO конфлікт інтересів та

адвокатську етику: що
потрібно знати адвокату
для успішного захисту?

Під час онлайн-зустрічі адвокат
Олександр Шадрін поділився з
аудиторією практичним досвідом
застосування конституційних скарг та
звернення до ЄСПЛ. О.Шадрін з 2013
року активно долучений до захисту прав
клієнтів системи надання безоплатної
правової допомоги, має вагомий досвід
захисту та представництва інтересів у
національних судах, Європейському
суді з прав людини (далі – ЄСПЛ),
зокрема, у справах щодо порушення
права на свободу слова.

 
Фідбек як ефективний
інструмент роботи у

команді

Як допомогти зрівняти
шанси звичайних клієнтів

та банків у суді при
розгляді спорів про

неповернення кредиту?

Під час вебінару розглядаються такі
питання:
- Види земель, які можна отримати;
- Подаємо правильне клопотання;
- Стадії у процесі приватизації;
- Реєстрація землі у ДЗК;
- Реєстрація права у Реєстрі речових
прав.

Під час вебінару розглядаються такі
питання:
-Особливості призначення та розміру
пенсії по інвалідності;
-Особливості призначення та розміру
пенсії по втраті годувальника;
-Судова практика в справах щодо
призначення пенсії.

Під час вебінару розглядаються такі
питання:
-Загальні умови призначення пенсії за
віком чоловікам та жінкам.
-Порядок призначення пенсії за віком
на пільгових умовах: Список №1 та №2;
-Призначення пенсії за віком особливим
категоріям громадян. Судова практика.
-Позасудовий та судовий порядок
звернення за призначенням пенсії за
віком.

Під час вебінару розглядаються такі
питання:
- Введення до питання пенсійного
законодавства.
- Нормативно-правова база.
- Суть документів, їх перелік та порядок
застосування під час консультації.
- Стаж, його різновиди та порядок
підтвердження.

Під час вебінару розглядаються такі
питання:
- Види прав на землю: право власності
та право користування;
- Позасудовий порядок захисту права
власності на землю;
- Судовий порядок захисту права
власності на землю.

Під час вебінару розглядаються такі
питання:
- Застосування мовчазної згоди;
-Отримання дозволу через суд;
-Підводні камені мовчазної згоди;
-Затвердження проекту через суд;
-Судова практика у цій категорії справ.

Під час вебінару розглядаються такі
питання:
-Подання документів для встановлення
відомостей про кінцевого
бенефіціарного власника юридичної
особи;
-Заповнення форми заяви щодо
державної реєстрації юридичної особи;
-Механізми унеможливлення
незаконних дій маніпуляцій та
підроблення підпису учасника на
рішеннях з питань діяльності
товариства, які впровадженні Законом
№340-IX.

Під час вебінару розглядаються такі
питання:
-Що таке спрощене провадження? 
-Малозначність та як визначити
малозначність справи?
-Чи існують обмеження щодо категорій
справ, які не можуть бути розглянуті в
порядку спрощеного позовного
провадження?
-В яких випадках суд може перейти від
спрощеного провадження до загального
позовного провадження?

Під час вебінару розглядаються такі
питання:
- Особливості стягнення кредитної
заборгованості за картковими
кредитами. Робота з доказовою базою.
Судова практика
- Оскарження виконавчого напису
нотаріуса про стягннення
заборгованості. 

Під час вебінару розглядаються такі
питання:
 - Що таке домашнє насильство та хто
може його вчиняти?
- Яка відповідальність за вчинення
домашнього насильства?
- Як побудувати комунікацію з
потерпілою особою?
- Як ефективно надати правову
допомогу постраждалим?
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PRAVOKATOR в мережі

Колеги та партнери!

Команда правових клубів PRAVOKATOR від щирого серця вітає вас з
прийдешніми святами - Новим 2021-м роком та Різдвом Христовим!

2020-й рік був насичений випробуваннями та викликами для всіх нас, проте,
об'єднавши зусилля з колегами та партнерами, ми подолали їх  та відкрили для
себе нові можливості для розвитку та вдосконалення, зокрема у сфері
дистанційного навчання, комунікації та надання правової допомоги.

Бажаємо вам ніколи не зупинятися на досягнутому! Нехай будь-якi негаразди чи
труднощі, які б не виникали на вашому професійному чи особистому шляху, були
для вас лише викликом, який мотивує на розвиток та самовдосконалення.

Бажаємо, щоб 2021-й рік став для вас роком успіхів та перемог! Правові
клуби PRAVOKATOR завжди раді допомогти правникам, адвокатам та
представникам інших професійних спільнот отримати нові знання та
практичний досвід! Бажаємо, щоб усі, хто відчувають потребу в нових
знаннях, завжди мали час та можливість “прокачати” свої скіли разом з
нами!

Команда правових клубів PRAVOKATOR у 2021-му році готує для вас багато
цікавих проектів та заходів! Залишайтеся з нами, обіцяємо дивувати і
надихати вас надалі!

ПрАвокуємо та розвиваємо разом!

Будьте здорові, щасливі та натхненні! Зустрінемось у новому році!Зі святом! 
З любов'ю, команда мережі правових клубів PRAVOKATOR !

Мережі правових клубів PRAVOKATOR системи БПД – 2
роки

Для забезпечення високої якості надання правових послуг в системі безоплатної
правової допомоги у 2018 році вперше серед державних установ створено
комунікаційну платформу для професійного навчання та впровадження
інноваційних практик у сфері права і доступу до правосуддя – мережу правових
клубів PRAVOKATOR.

З початку діяльності правових клубів PRAVOKATOR понад 43,5 тис. осіб взяли
участь у 1323 заходах та активностях правових клубів по всій території України.
Зокрема, у 2018 та 2019 роках відбулось 887 оффлайн-заходів, які відвідали
19754 учасники, а протягом 2020 – 436 заходів, у яких узяли участь 23 764
учасники. Серед них – адвокати, працівники системи БПД, представники органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування, правоохоронних органів,
громадських організацій та інших партнерських установ, а також школярі та
студенти.

З початку своєї діяльності команда PRAVOKATOR залучила до співпраці десятки
партнерів, провела тисячі активностей, якими охоплено десятки тисяч учасників. За
цей період було напрацьовано нові формати проведення навчальних та
комунікативних заходів, реалізовано важливі проекти з доступу до правосуддя та
відкрито можливість дистанційного навчання, розвитку та комунікації.

Саме тому, важливо приділяти увагу підвищенню практичних знань та навичок
фахівців, залучених до цієї роботи, що здійснюється мережею правових клубів в
рамках одного з напряму», – підкреслив в. о. директора Координаційного
центру з надання правової допомоги Олександр Баранов.

Більше про результати діяльності мережі правових клубів на сайті.

Також з нагоди другої річниці мережі PRAVOKATOR нами підготовлено
дистанційний курс про правові клуби. Цей курс створений для тих, хто хоча б
раз відкривав двері правового клубу в одному з 5-ти міст України та з цікавістю
оглядаючи сучасно оснащене приміщення ловив себе на думці, хто ці люди, котрі
тут працюють, що вони тут роблять, та чого корисного можуть навчити мене? 
Цей курс створений і для тих, хто лише збирається познайомитись із натхненною
творчою правовою атмосферою, яка панує в мережі правових клубів завдяки 22-ом
людям, що представляють команду PRAVOKATOR та кожного дня дбають про те,
щоб разом з вами стати краще!

Підготовлено Концепцію стратегії розвитку системи
безоплатної правової допомоги на 2021-2023 роки

На останньому етапі протягом п’яти робочих днів керівники регіональних та
місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та
структурних підрозділів Координаційного центру з надання правової допомоги
проаналізували напрацьований за останні роки досвід та визначили виклики, які 
чекають надалі.

В умовах запровадження карантинних обмежень через поширення COVID-19 
система БПД змогла швидко переорієнтуватися на надання правової допомоги
онлайн, з використанням цифрових технологій. Зокрема, були створені нові сервіси
та запроваджені нові підходи щодо надання правової допомоги клієнтам,
проведення правопросвітницьких заходів для громадян та навчання юристів,
адвокатів та представників інших правових спільнот. Читати більше на сайті

Статті

Топ 10 статей зі сайту PRAVOKATOR за 2020 рік

В цьому розділі ми підібрали для вас 10 статей зі сайту правових клубів
PRAVOKATOR, які протягом 2020 року користувались найбільшою

популярністю серед читачів

Відновне правосуддя для неповнолітніх: набутий
досвід та перспективи розвитку

Неповнолітні нерідко вдаються до правопорушень під негативним впливом
найближчого оточення – сім’ї, однокласників, приятелів. Подекуди це
мікросередовище вимагає від дитини довести свою приналежність до нього,
вчинивши якийсь негарний вчинок. Щось вкрасти, вдарити перехожого, розбити
вітрину. Інколи цей необачний вчинок може зіпсувати дитині все життя.

Саме тут шанс надає «Програма відновлення для неповнолітніх, які є
підозрюваними у вчиненні злочину». Програма відновлення для неповнолітніх дає
можливість дітям, які допустилися помилки у житті, не розлучатися зі своїми
батьками, рідними та близькими. Не потрапляти під негативний вплив осіб, які
відбувають покарання в місцях позбавлення волі. Продовжувати навчання у школах
та інших навчальних закладах. Читати більше

Нещодавно соціальні мережі замайоріли новинами щодо зміни відповідальності за
керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.  Ще у 2018 році
Верховною Радою України було прийнято рішення про зміни у Кодексі України про
адміністративні правопорушення (надалі за текстом “КУпАП”) і Кримінальному
кодексі, у зв’язку з чим відповідальність за керування в нетверезому стані мала
стати кримінальним проступком. Однак, цього і досі не сталось. Як регулюється це
питання станом на зараз та на що слід звернути увагу – ми поговорили
з адвокатом та керівником громадської організації “Асоціації пішоходів
України” Поліною Павлюк. Читати більше на сайті

Як уникнути синдрому “професійного вигорання”?

Робота не приносить задоволення? Зникла мотивація та інтерес? Вас
дратують колеги по роботі? Ви постійно відчуваєте втому та
виснаження? Тоді, швидше за все, у Вас синдром професійного вигорання –
проблема досить поширена як в Україні, так і світі. Офіційної статистики немає, але
дослідники цієї проблематики вважають що цей синдром наявний не менш ніж у
20-30 %  українців. Особливої актуальності ця проблема набула у 2019 році, коли
Всесвітня організація охорони здоров’я внесла професійне вигорання до 11-го
видання Міжнародної класифікації хвороб (МКХ) як явище, що виникло внаслідок
хронічного стресу на роботі.

Конституційна скарга, як самостійний інструмент
захисту конституційних прав

Реагуючи на потребу та підвищений інтерес юридичної спільноти до практичного
застосування інструменту конституційної скарги, мережа правових клубів
PRAVOKATOR ще з минулого року  знаходиться на варті підвищення практичних
знань та навичок адвокатів, які здійснюють надання правової допомоги клієнтам

Конституційна скарга є новою формою звернення до Конституційного Суду
України, яку було запроваджено у зв’язку із прийняттям змін до статті 55
Конституції. Крім цього, статтею 151-1, якою також доповнено Основний закон,
визначено, що Конституційний Суд вирішує питання про відповідність Конституції
України (конституційність) закону України за конституційною скаргою особи, яка
вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон України
суперечить Конституції України.  Читати більше

"Сьогодні, коли в органах дізнання та судах почали швидко розглядати та
виносити вироки по кримінальних проступках, багато адвокатів ставлять
запитання щодо стратегії успішного захисту у провадженнях щодо
кримінальних проступків. Вже сформована цікава судова практика – судовий
розгляд справ щодо кримінальних проступків може проводитися скорочено,
швидко, навіть блискавично, усього лише за 1 день."- зазначає автор статті
адвокат Ігор Свєтлічний.
Дійсно, з введенням в дію законодавства щодо кримінальних проступків, яке
набрало чинності 01 липня 2020 року (Закон України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих
категорій кримінальних правопорушень» № 2617-VIII від 22 листопада 2018 року),
деякі кримінальні провадження стали розглядатися швидко та легко, це значна
економія процесуального часу та зменшення навантаження на всіх учасників
кримінального процесу, включаючи обвинувачених, потерпілих та суддів, не кажучи
вже про свідків та експертів, яких можуть взагалі не викликати до суду. 
Але існує й інша думка, що такі швидкі справи і швидкі вироки навпаки, не лише
невигідні для сторони захисту, але й несправедливі, бо вони, як і угоди про
визнання винуватості, інколи можуть бути результатом психологічного тиску сторони
обвинувачення, помноженої на уразливий стан та правову необізнаність винуватої
особи. Чи це дійсно так?  Читати більше

Чи доводилось вам чути від клієнта:  “Я прийшов по правову допомогу та я сам
знаю, що треба робити – напишіть мені три позови і я пішов”? Це все одно, що
прийти до лікаря і самому поставити діагноз та призначити ліки…
Або запитання клієнта після судового засідання: “Ви чули як представник
протилежної сторони голосно кричав, розмахував руками, влаштовував сцени?
Це дуже круто, він навіть суддю не побоявся, а чому ви так не робили?”
Чи знайома ситуація, коли з часом ви розумієте, що клієнт вам вказав не всі
відомості та факти, чи то йому було соромно, чи то боявся, що позиція слабкіше
стане?
А що робити, якщо клієнт виявився дуже винахідливим та творчим і проводить свої
“негласні процесуальні дії” (скарги на суддів, експертів, прокурорів, додаткові заяви,
заяви про ознайомлення з матеріалами справи, запити до державних органів) без
відома адвоката, що на його дійсно щиру думку може врятувати справу?
Знайомі ситуації? Якщо так, тоді вам сюди.

На що скаржаться клієнти найчастіше? Чим загрожує дисциплінарне
провадження адвокату? Що таке дисциплінарні проступки адвокатів? Які
особливості дисциплінарного провадження стосовно адвоката? Що є
конфліктом інтересів? Якою є судова практика та правові позиції ЄСПЛ?
На ці та інші питання допомагає знайти відповіді, а також ділиться досвідом з
питань адвокатської етики адвокат Ігор Свєтлічний.
Чим загрожує дисциплінарне провадження стосовно адвоката та як може
початися таке дисциплінарне провадження? 
Дисциплінарним провадженням є процедура розгляду письмової скарги або заяви,
яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного
проступку. Дисциплінарне провадження стосовно адвоката може закінчитися для
адвоката попередженням, зупиненням права на заняття адвокатською діяльністю
на строк від одного місяця до одного року, позбавленням права на заняття
адвокатською діяльністю. Існує й презумпція невинуватості адвоката.
Адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності лише в
порядку дисциплінарного провадження, з підстав вчинення ним дисциплінарного
проступку, види якого передбачені статтею 34 Закону України «Про
адвокатуру та адвокатську діяльність».
Читати більше

Захист прав на свободу вираження поглядів онлайн.
Конституційна скарга, звернення до ЄСПЛ та інші

правові інструменти захисту прав і свобод

В рамках серії онлайн-заходів у форматі експертної бесіди Web.Law.Talk з питань
застосування Конституційної скарги, у серпні відбувся другий онлайн-захід на
тему: “Захист прав на свободу вираження поглядів онлайн. Конституційна
скарга, звернення до ЄСПЛ та інші правові інструменти захисту прав і
свобод”.

Учасників онлайн-дискусії під час обговорення зокрема цікавило питання захисту
прав та свободи вираження поглядів онлайн, враховуючи ті реалії, в яких сьогодні
знаходиться українське суспільство та весь світ. Зокрема, хто може обмежити
свободу вираження поглядів онлайн? Та в яких ситуаціях? 
Читайте більше на сайті.

Багато хто знає, що важливо давати зворотній зв’язок учасникам своєї команди,
щоб підтримувати ефективну комунікацію та результат роботи ставав все якіснішим.
Але чи багато з вас знає як давати фідбек правильно? Для того, щоб уникнути
непорозумінь між співробітниками та покращити відносини у колективі, ми
спробували зібрати для вас найкорисніші поради.
Cеред професійних спільнот англомовне слово ”feedback” вживається у значенні 
зворотнього зв’язку та відгуку. 
Колективи, в яких культура зворотного зв’язку є невід’ємною частиною роботи у
команді, є значно ефективнішими, адже це підсилює залученість працівників до
реалізації спільної мети. 
Чому фідбек допомагає командам розвиватись:

сприяє адаптації організації до умов, що змінюються;

синхронізує діяльність в колективі;

допомагає побудувати відносини, що ґрунтуються на довірі;

заохочує ефективну поведінку працівників у майбутньому.

Читати більше на сайті

Вочевидь, що ті, в кого є кредити, сьогодні опинилися в непростій ситуації. Доходи в
умовах коронакризи переважно скоротилися, люди втрачають роботу, проте
зобов’язань перед банком ніхто не скасовував. Про те, як адвокату допомогти тим
клієнтам, у яких виникли труднощі з виплатою споживчого кредиту і кредитор вже
звернувся до суду, в чому особливості і якого результату реально досягти у таких
спорах, ми поговорили з адвокаткою Наталією Загорняк, керуючою Адвокатським
бюро «Антикризовий адвокат Н. Загорняк», кандидатом юридичних наук,
кандидатом економічних наук. Наталія Загорняк вже не перший рік співпрацює з
системою надання безоплатної правової допомоги, зокрема у м. Києві.
У суспільстві існує такий стереотип, що банк завжди виграватиме у
позичальника в суді, адже у банках працюють юристи з досвідом, які «на
цих питаннях всіх собачок вже поїли», тому і опиратися безглуздо. Чи
завжди це правило спрацьовує?
Дійсно, як показала судова статистика, минулого року в Україні у 64% цивільних
справ за позовами банків щодо стягнення заборгованості по договорах споживчого
кредиту було ухвалено рішення про задоволення позовних вимог, з них
переглядалося апеляційними судами лише 4,6% справ і майже половину
залишено без змін. Водночас слід звернути увагу, що є надзвичайно високою
кількість заочних рішень про задоволення позовних вимог кредитних установ щодо
стягнення заборгованості по споживчих кредитах, яка складає 73% від загальної
кількості судових рішень. Читати більше на сайті

Онлайн-навчання

Топ 10 відео-вебінарів з YouTube-каналу PRAVOKATOR
за 2020 рік

Команда мережі правових клубів постійно здійснює аналіз своєї роботи, зокрема в
напрямку онлайн-навчання та комунікації. Ділимося підбіркою ТОП 10 навчальних
відео з вебінарів, які отримали найбільший відгук від нашої аудиторії на youtube-
каналі PRАVOKATOR. 

Корисні матеріали

Особливості використання нерозподілених і
невитребуваних земельних ділянок та часток

Порядок отримання інформації з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно

Правила пошуку інформації в Єдиному державному
реєстрі судових рішень

Особливості спадкування нерухомого майна

Державний аграрний реєстр

Особливості договору оренди земельних ділянок

Система надання БПД у мережі

http://pravokator.club/news/merezhi-pravovyh-klubiv-pravokator-systemy-bpd-2-roky/#post-gallery-2
http://pravokator.club/news/merezhi-pravovyh-klubiv-pravokator-systemy-bpd-2-roky/#post-gallery-4
http://pravokator.club/news/merezhi-pravovyh-klubiv-pravokator-systemy-bpd-2-roky/#post-gallery-7
http://pravokator.club/news/merezhi-pravovyh-klubiv-pravokator-systemy-bpd-2-roky/#post-gallery-5
https://rise.articulate.com/share/OIKcQkln0ztGLq6ClQ3R3w-bI90u0aBO#/
http://pravokator.club/news/yak-unyknuty-syndromu-profesijnogo-vygorannya/
http://pravokator.club/news/konstytutsijna-skarga-yak-samostijnyj-instrument-zahystu-konstytutsijnyh-prav/#post-gallery-10
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://www.youtube.com/watch?v=6QgGnFNO4fc
https://www.youtube.com/watch?v=F5LijNDMax8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kqpvm-015IY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Fi93UBCtUPM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YotD_p0xdc4&feature=youtu.be
http://pravokator.club/zvity-pro-zahody/onlajn-lektsiya-osoblyvosti-vykorystannya-nerozpodilenyh-ta-nevytrebuvanyh-zemelnyh-chastok-payiv-korysni-materialy/#post-gallery-1
http://pravokator.club/zvity-pro-zahody/onlajn-lektsiya-osoblyvosti-vykorystannya-nerozpodilenyh-ta-nevytrebuvanyh-zemelnyh-chastok-payiv-korysni-materialy/#post-gallery-2
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
http://pravokator.club/news/pravyla-poshuku-informatsiyi-v-yedynomu-derzhavnomu-reyestri-sudovyh-rishen/#post-gallery-1
http://pravokator.club/news/pravyla-poshuku-informatsiyi-v-yedynomu-derzhavnomu-reyestri-sudovyh-rishen/#post-gallery-2
http://pravokator.club/zvity-pro-zahody/onlajn-lektsiya-osoblyvosti-rozglyadu-sprav-shhodo-vyznannya-prava-vlasnosti-na-neruhome-majno-v-poryadku-spadkuvannya-korysni-materialy-za-rezultatmy-zahodu/#post-gallery-2
http://pravokator.club/zvity-pro-zahody/onlajn-lektsiya-osoblyvosti-rozglyadu-sprav-shhodo-vyznannya-prava-vlasnosti-na-neruhome-majno-v-poryadku-spadkuvannya-korysni-materialy-za-rezultatmy-zahodu/#post-gallery-1
http://pravokator.club/news/derzhavnyj-agrarnyj-reyestr-korysni-materialy/#post-gallery-1
http://pravokator.club/news/derzhavnyj-agrarnyj-reyestr-korysni-materialy/#post-gallery-2
http://pravokator.club/publikatsiyi/vse-pro-dogovory-orendy-zemli/#post-gallery-1
http://pravokator.club/publikatsiyi/vse-pro-dogovory-orendy-zemli/#post-gallery-2
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://www.youtube.com/watch?v=PBLA6nyyqvw&feature=youtu.be
http://pravokator.club/news/merezhi-pravovyh-klubiv-pravokator-systemy-bpd-2-roky/
http://pravokator.club/news/pidgotovleno-kontseptsiyu-strategiyi-rozvytku-systemy-bezoplatnoyi-pravovoyi-dopomogy-na-2021-2023-roky/
http://pravokator.club/news/vidnovne-pravosuddya-dlya-nepovnolitnih-nabutyj-dosvid-ta-perspektyvy-rozvytku/
http://pravokator.club/news/vidpovidalnist-za-keruvannya-transportnymy-zasobamy-u-stani-alkogolnogo-sp-yaninnya-dumka-advokata/
http://pravokator.club/news/konstytutsijna-skarga-yak-samostijnyj-instrument-zahystu-konstytutsijnyh-prav/
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2020_06_17/pravo1/T182617.html?pravo=1
http://pravokator.club/news/yak-uspishno-diyaty-advokatu-v-provadzhennyah-shhodo-kryminalnyh-prostupkiv-2/?fbclid=IwAR0jrwCVBGKQuEFjuPCpQBEe458T8ouVZEQ7iFYuR-qeV6VOLW875oLroOs
http://pravokator.club/news/yak-poyasnyty-kliyentu-shho-sudovyj-rozglyad-ne-realiti-shou-za-stsenariyem/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17/conv#n304
http://pravokator.club/news/pro-konflikt-interesiv-ta-advokatsku-etyku-shho-potribno-znaty-advokatu-dlya-uspishnogo-zahystu/
http://pravokator.club/news/zahyst-prav-na-svobodu-vyrazhennya-poglyadiv-onlajn-konstytutsijna-skarga-zvernennya-do-yespl-ta-inshi-pravovi-instrumenty-zahystu-prav-i-svobod/
http://pravokator.club/news/fidbek-yak-efektyvnyj-instrument-roboty-u-komandi/
https://zagorniak.com/
http://pravokator.club/news/yak-dopomogty-zrivnyaty-shansy-zvychajnyh-kliyentiv-ta-bankiv-u-sudi-pry-rozglyadi-sporiv-pro-nepovernennya-kredytu/
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

