
З вітальним словом до учасників
конференції звернувся в.о. директора
Координаційного центру з надання
правової допомоги Олександр
Баранов: ”Тематика земельних
правовідносин є дуже актуальною
для системи БПД, адже наші
працівники вже другий рік долучені
до реалізації проекту “Прискорення
приватних інвестицій у сільське
господарство України”.

Під час конференції спікери
обговорювали питання поступового
впровадження земельної реформи в
Україні, відкриття ринку земельних
ділянок сільськогосподарського
призначення, земельних орендних
відносин, державної реєстрації  прав на
земельні ділянки, антирейдерського
законодавства у сфері земельних
відносин тощо. Детальніше на сайті

Системою надання БПД було
запроваджено для працівників центрів з
надання безоплатної вторинної
правової допомоги спеціалізований
навчальний онлайн-курс “Альтернативні
позасудові способи вирішення спорів
(ADR): можливості їх інтеграції у
процедури надання правової допомоги”

Вітаємо партнерів із
Всесвітнім днем

неурядових організацій!

11 лютого в Дніпровському
гуманітарному університеті відбувся
другий Всеукраїнський форум
«Соціально-психологічні та правові
аспекти протидії насильству в освітніх
закладах», учасники якого досліджували
причини виникнення різних форм
насильства  та дискутували щодо
механізмів профілактики цього явища.

Для роз’яснення деталей змін правовим
клубом PRAVOKATOR.Харків було
проведено вебінар “Новели у
діяльності нотаріату України”,
спікеркою на якому була Ольга
Чернявська, керівниця відділу з питань
нотаріату у Луганській області Східного
міжрегіонального управління
Міністерства юстиції (м. Харків).
Читати більше на сайті

Рівні можливості для жінок у професії та
суспільстві останнім часом є предметом
багатьох досліджень. В Україні та світі
існує чимало громадських організацій,
які здійснюють захист прав жінок, та
працюють над покращенням гендерної
рівності у різних сферах суспільного
життя: бізнесі, політиці, промисловості,
медіапросторі та, звичайно, науці. 

Саме тому, для роз’яснення практичних
питань при роботі з реєстром
декларацій, правовим клубом
PRAVOKATOR.Харків 01 лютого 2021
року було проведено вебінар для
працівників регіональних та місцевих
центрів з надання безоплатної
вторинної правової допомоги у
Луганській, Харківській, Сумській та
Полтавській областях.

Мову вважають найбільшим надбанням
людства, бо вона формує особистість,
сприяє її внутрішньому впорядкуванню,
підтримує зв’язок із культурою та
традиціями, стимулює відчуття
приналежності до нації, держави.
Українська мова сьогодні активно
виборює своє європейське
демократичне майбутнє, поступово
зміцнює позиції як державна, розвиває
структуру та займає провідне місце у
багатонаціональному українському
суспільстві.

PRO актуальні питання
укладання, розірвання та

поновлення договорів
оренди землі

PRO особливості захисту
прав громадян під час

перетину КПВВ з тимчасово
окупованою територією: що
потрібно знати адвокату та

клієнту?

Постанова Верховного суду від 15
березня 2018р. №  8401/710/15-ц:
обов’язок власника квартири, набутої як
спадщина, оплачувати житлові
комунальні послуги виникає з моменту
прийняття спадщини, а не з моменту
отримання свідоцтва про право на
спадщину та реєстрації права власності

Постанова Верховного суду від 06
листопада 2019р. № 642/2858/16:
споживачі зобов’язані оплатити
житлово-комунальні послуги, якщо вони
фактично користувалися ними, а
відсутність договору про надання
житловокомунальних послуг не може
бути підставою для звільнення
споживача від оплати послуг у повному
обсязі.

Постанова Верховного суду від 25
вересня 2019р. № 522/401/15-ц:
самовільне відключення споживачів від
мережі централізованого опалення з
порушенням установленого
законодавством порядку не звільняє
споживача від обов’язку щодо оплати
відповідних послуг

Постанова Верховного суду від 27
березня 2019р. №
229/1539/17:обов’язок здійснювати
своєчасну повірку засобу обліку води,
встановленого у квартирі споживача,
його обслуговування і ремонт, у тому
числі демонтаж, транспортування та
монтаж після повірки, покладений на
виконавця послуг із водопостачання

Постанова Верховного суду від 07
листопада 2018р. №  400/1621/16-ц:
звільнення від обов’язку утримувати
матір, батька може мати місце лише у
випадку, якщо такий обов’язок у дочки,
сина виник

Постанова Верховного суду від 05
вересня 2019р. № 212/1055/18-ц:
отримання матір`ю/батьком доходів, які
є більшими за прожитковий мінімум,
автоматично не свідчить, що батько/
мати не потребують матеріальної
допомоги

Постанова Верховного суду від
30.05.2018 № 750/8676/15-ц: «курсова
різниця» жодним чином не може бути
упущеною вигодою, оскільки кредитор
міг і не отримати такі доходи.
Коливання курсу валют, що призвело до
курсової різниці, не можна розцінювати
як неправомірні дії боржника, що
призвели до позбавлення кредитора
можливості отримати прибуток.

Постанова Верховного суду від
27.03.2019 № 521/21255/13-ц:
ненаправлення повідомлення (вимоги)
про дострокове повернення кредиту
кредитором не може свідчити про
відсутність порушення його прав, а як
наслідок, кредитор може вимагати їх
захисту через суд - виконати боржником
обов'язок з дострокового повернення
кредиту.

Постанова Верховного суду від
26.05.2020 № 638/13683/15-ц: суд,
установивши, що кредитування
відбулося для задоволення споживчих
потреб позичальника, має застосувати
до встановлених правовідносин
приписи, які регулюють відносини
споживчого кредитування, зокрема
щодо обов’язкового досудового порядку
врегулювання питання дострокового
повернення коштів за договором про
надання споживчого кредиту.

Постанова Верховного суду від
10.04.2019 № 463/5896/14-ц: якщо
недійсність певного правочину
встановлена законом, тобто якщо цей
правочин нікчемний, позовна вимога
про визнання його нікчемним не є
належним способом захисту права чи
інтересу позивача. Суд лише перевіряє
відповідні доводи та у мотивувальній
частині судового рішення підтверджує
чи спростовує обставину нікчемності
правочину.
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PRAVOKATOR в мережі

Відбулась онлайн-конференція “Правові аспекти у
сфері земельних відносин”

25 лютого 2021 року відбулась онлайн-конференція на тему «Правові аспекти у
сфері земельних відносин». Тематика земельних правовідносин  була і
залишається актуальною, особливо з огляду на реалізацію земельної реформи в
Україні.  Метою  заходу було висвітлення та обговорення  широкого спектру питань
щодо ефективного управління у сфері земельних відносин за участю представників
системи безоплатної правової допомоги, прокуратури, органів місцевого
самоврядування, адвокатури, нотаріату, наукової спільноти, державних
реєстраторів, аграріїв та інших зацікавлених осіб.
У конференції взяло участь близько 200 учасників. Організаторами заходу
виступили правовий клуб PRAVOKATOR.Львів та Західне міжрегіональне
управління Міністерства юстиції (м.Львів)

Система БПД буде працювати в цьому напрямі ще 3 роки, і тому з
упевненістю можна сказати що тематика земельних правовідносин є
однією з найважливіших для нас. Землекористувачі практично щодня
стикаються з новими проблемами, тому правова допомога та
правопросвіта для них є особливо потрібними. Сподіваюсь, що в
майбутньому такі заходи будуть повторюватись вже у масштабі всієї
країни”. 

Новини та заходи

Альтернативне вирішення спорів: 120 працівників
системи надання БПД взяли участь у

спеціалізованому навчанні

Курс став одним із інструментів підготовчого етапу впровадження використання на
системному рівні альтернативних способів вирішення спорів через систему
надання правової допомоги. Участь у навчанні в рамках онлайн-курсу вже взяло
120 працівників. Деталі на сайті

Роль громадських організацій як необхідного елемента демократичного
управління важко переоцінити, адже саме вони виступають центром
акумуляції інтересів громадян. У державах розвинутої демократії
громадські організації діють в усіх сферах суспільного життя, вносять
вагомий внесок у справу загального добробуту і стабільного поступу, є
важливим чинником соціального та політичного життя. Здійснюючи свою
діяльність на національному та місцевому рівнях, такі організації є ядром
«третього сектору» – невід’ємної складової суспільства, що дозволяє
шляхом вільного об’єднання громадян реалізовувати та представляти їх
інтереси.
Мережа правових клубів PRAVOKATOR активно співпрацює з громадськими
організаціями по всій території України. Разом з вами ми проводимо заходи
та реалізуємо проєкти в різних напрямах у сфері захисту прав людини та
доступу до правосуддя.  З нагоди цього дня команда мережі правових клубів
PRAVOKATOR щиро дякує нашим партнерам за невтомну працю у сфері створення
та розвитку громадянського суспільства. Бажаємо сил та натхнення для реалізації
нових потрібних ініціатив та проектів!
Детальніше на сайті

У Дніпрі відбувся ІІ-й Всеукраїнський форум,
присвячений обговоренню соціально-психологічних та

правових аспектів протидії насильству в освітніх
закладах

Система надання безоплатної правової допомоги працює з питаннями протидії
насильству у закладах освіти вже багато років. Фахівці системи надання БПД
надають правову допомогу особам, що постраждали від цькування, проводять
консультації, допомагають у складанні заяв та скарг, а також ведуть активну
правопросвітницьку роботу, покликану долати правовий нігілізм у дітей та молоді.
Читати більше

Зміни роботи нотаріату. Що очікувати та як з цим
працювати?

Минулого року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону
України «Про нотаріат» щодо усунення законодавчих колізій та прогалин». Метою
таких законодавчих змін було приведення закону “Про нотаріат” у відповідність з
Цивільним кодексом України та реаліями практики вчинення нотаріальних дій.
Також урядом були змінено адміністративно-територіальний устрій, що безумовно
вплинуло на діяльність нотаріусів.
Питання договірні, спадкові, щодо реєстрації, посвідчення
правочинів, та інші, безпосередньо пов’язані з нотаріальною діяльністю, є досить
актуальними при наданні консультацій клієнтам працівниками системи надання
безоплатної правової допомоги.

Статті

PRO можливості жінок у юридичній науці: 11 лютого –
Міжнародний день жінок та дівчат у науці

Команда мережі правових клубів PRAVOKATOR має широке коло експертів, до
якого входять жінки та дівчата, котрі вирішили пов’язати своє життя не лише з
юридичною професією, але й з науковою діяльністю у сфері права. Ми поговорили
з нашими експертами щодо того, чи стикалися вони з дискримінацією у науковій
діяльності та чому обрали для себе саме правову доктрину. Читати більше на сайті

Декларувати не можна сховати!

З 01 січня 2021 року розпочато щорічну кампанію декларування, осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка
триватиме до 31 березня 2021 року. Серед осіб, на яких покладено обов’язок
заповнення електронних декларацій, є працівники системи надання безоплатної
правової допомоги.

Звертаємо увагу, що НАЗК змінили візуальний вигляд як самої форми декларації,
так і реєстру в цілому, які відтепер мають більш сучасний дизайн. Сьогодні, на
відміну від попередніх років, дані з чернеток та попередніх декларацій, реєстраційні
дані та інші цифри зберігаються, що значно полегшує заповнення та заощаджує
час декларантів.Читати більше на сайті

PRO роль юристів у збереженні української мови

Як не дивно, але велику роль у збереженні української мови відіграла юридична
діяльність. Якщо ми поринемо у відому нам історію, то можемо простежити такі
цікаві факти. 
Детальніше про це у статті розповідає Тетяна Крашеніннікова, кандидатка
філологічних наук, доцентка, завідувачка кафедри прикладної лінгвістики
Вищого навчального приватного закладу “Дніпровський гуманітарний
університет”.

Поради від PROфі

Оренда землі є дуже специфічним правовим інститутом, який може приховувати у
собі багато таких «підводних каменів», як постійні зміни у законодавстві та
численна судова практика. А враховуючи той факт, що в Україні поступово
впроваджується земельна реформа, такі питання є особливо актуальними як для
власників земельних ділянок, так і для юристів та адвокатів, що спеціалізуються на
земельному праві. Для прикладу, з  липня 2020 року почали діяти нові правила
щодо поновлення договору оренди землі. 
Саме про актуальні питання укладання, розірвання та поновлення договорів
оренди землі у черговій статті  рубрики #ПорадиВідPROфі розповідає
керівниця відділу взаємодії з суб’єктами державної реєстрації та підвищення
кваліфікації державних реєстраторів Управління державної реєстрації
Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів)
Віталія Шепега. Читати більше на сайті

Вже майже 7 років в Україні триває збройний конфлікт, який супроводжується
частковою окупацією окремих регіонів нашої держави. Громадяни, які проживають
на непідконтрольній українському уряду території, постійно потерпають від
системного порушення прав людини з боку самопроголошеної влади. Крім цього,
багатьом з них доводиться майже щодня під час перетину контрольно-пропускних
пунктів стикатися з посяганнями на їхні права з боку представників правоохоронних
органів нашої держави, які часто зловживають своїм службовим становищем.
Саме тому в цій статті Вадим Лушпієнко, начальник відділу в Офісі
Генерального прокурора, пропонує розглянути види порушень прав громадян
під час перетину лінії розмежування з непідконтрольною уряду територією
України, що потрібно знати особі, яка перетинає кордон та адвокату, який
здійснює захист їхніх прав.

Онлайн-навчання

Особливості розгляду судами справ, пов’язаних з
трудовими правовідносинами

Корисні матеріали

Особливості призначення пенсії

Призначення пенсій  – одне із найпоширеніших питань, з якими звертаються до
фахівців системи БПД. Практика показує, що існує багато різних тонкощів та
нюансів, розібратися в яких допоможуть матеріали, підготовлені мережею
правових клубів PRAVOKATOR. На цю тему вже було проведено ряд навчальних
заходів із досвідченими юристами. Зібрану корисну інформацію ви можете
побачити в цій статті та інфографіках нижче.
 Читати більше на сайті

Більше інфографік тут. Окрім того нагадуємо, що ще більше інформації про
пенсійне право можна знайти на нашому YouTube каналі:

Практикум “Право на пенсію: підстави призначення та відмови” 

Практикум “Судовий захист “пенсійних” прав. Виконання судових рішень” 

Судова практика у спорах, що виникають у сфері
надання житлово-комунальних послуг

Стягнення аліментів на непрацездатних батьків

Права та обов'язки подружжя щодо утримання

Постанова Верховного суду від 11.10.2018р. №  161/16931/16-ц: аліментні
зобов’язання на утримання одного з подружжя можуть бути призначені лише за
наявності юридичних складових – сукупності певних умов, а саме: перебування в
зареєстрованому шлюбі або у фактичних шлюбних відносинах після розірвання
шлюбу; непрацездатність одного з подружжя; потреба в матеріальній допомозі;
нижчий від прожиткового рівень матеріального забезпечення. Таким чином право
на утримання (аліменти) має непрацездатна особа, яка не забезпечена
прожитковим мінімумом.

Судова практика у кредитних спорах

Як правильно укласти договір оренди землі та внести
до нього зміни?

Мережа PRAVOKATOR разом з Управлінням комунікації Координаційного центру з
надання правової допомоги продовжують створення відео, є частиною циклу
консультацій, у яких система безоплатної правової допомоги роз’яснює основні
питання у сфері земельних правовідносин. Із цього відео дізнаєтеся, що таке
договір оренди землі, як відбувається укладення договору щодо оренди земель з
приватної, державної та комунальної власності, що має містити договір оренди
землі, як вносити в нього зміни тощо.

Система надання БПД у мережі

http://pravokator.club/?p=18164&preview=true
https://youtu.be/b_gHE0ZpVps
http://pravokator.club/news/zminy-roboty-notariatu-shho-ochikuvaty-ta-yak-z-tsym-pratsyuvaty/#post-gallery-3
http://pravokator.club/news/zminy-roboty-notariatu-shho-ochikuvaty-ta-yak-z-tsym-pratsyuvaty/
https://www.youtube.com/watch?v=BUh6Ur982OE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=N_cCk7_Ec5k&feature=youtu.be
https://reyestr.court.gov.ua/Review/73124824?fbclid=IwAR2-AXhhciMIZ-urSd3IpjG1-YWhawt5e1ewkxzc8BN4XyFDPnJxcr6AKjE
https://reyestr.court.gov.ua/Review/85582226?fbclid=IwAR2ZHvERTsMvoM05GLt3ndeefDqRub_ZIndS-UTTmQP4cl6Yw16YVxdVQv0
https://reyestr.court.gov.ua/Review/84583202?fbclid=IwAR3vH4kzbod0ePg2GQpBYswE5nCq_7rpDkgBEFCl26UJKEo_qIIAew6X7k8
https://reyestr.court.gov.ua/Review/80854614?fbclid=IwAR2lnRsjaAXVK6ExyVD-76PYl6te4O8FSozD2c9krOxxMadaEhJjCInBpmM
https://www.youtube.com/watch?v=_I_QWkdMBTs
http://pravokator.club/zvity-pro-zahody/styagnennya-alimentiv-na-nepratsezdatnyh-batkiv/#post-gallery-1
https://reyestr.court.gov.ua/Review/77720678
https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/84182574
https://www.youtube.com/watch?v=JupO5216394&feature=emb_title
http://pravokator.club/zvity-pro-zahody/prava-ta-obov-yazky-po-utrymannyu-podruzhzhya-korysni-materialy/#post-gallery
https://reyestr.court.gov.ua/Review/74537186
https://reyestr.court.gov.ua/Review/81139249
https://reyestr.court.gov.ua/Review/90458954
https://reyestr.court.gov.ua/Review/82065661
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
http://pravokator.club/news/alternatyvne-vyrishennya-sporiv-120-pratsivnykiv-systemy-nadannya-bezoplatnoyi-pravovoyi-dopomogy-vzyaly-uchast-u-spetsializovanomu-navchanni-z-nadannya-dopomogy-v-zabezpechenni-dostupu-do-mediatsiyi/
http://pravokator.club/news/vitayemo-partneriv-z-vsesvitnim-dnem-neuryadovyh-organizatsij/
http://pravokator.club/news/u-dnipri-vidbuvsya-ii-vseukrayinskyj-forum-prysvyachenyj-obgovorenyu-sotsialno-psyhologichnyh-ta-pravovyh-aspektiv-protydiyi-nasyllyu-v-osvitnih-zakladah/
http://pravokator.club/news/pro-mozhlyvosti-zhinok-u-yurydychnij-nautsi-11-lyutogo-mizhnarodnyj-den-zhinok-ta-divchat-u-nautsi/
http://pravokator.club/news/deklaruvaty-ne-mozhna-shovaty/
http://pravokator.club/news/pro-rol-yurystiv-u-zberezhenni-ukrayinskoyi-movy/
http://pravokator.club/news/pro-aktualni-pytannya-ukladannya-rozirvannya-ta-ponovlennya-dogovoriv-orendy-zemli/
http://pravokator.club/news/pro-osoblyvosti-zahystu-prav-gromadyan-pid-chas-peretynu-kpvv-z-tymchasovo-okupovanoyu-terytoriyeyu-shho-potribno-znaty-advokatu-ta-kliyentu/?fbclid=IwAR3TFIJvAXUkWu8ReSOX0GNmc7Cw9Y_97uCohN6qaTnJd-1K_GtOBJL_grw
https://www.youtube.com/watch?v=t68DkpqxxAI&feature=youtu.be
http://pravokator.club/publikatsiyi/osoblyvosti-pryznachennya-pensiyi-korysni-porady-ta-infografiky/
http://pravokator.club/publikatsiyi/osoblyvosti-pryznachennya-pensiyi-korysni-porady-ta-infografiky/
https://youtu.be/5sFW9fUgnTI
https://youtu.be/Oyt58Ca3RXs
https://reyestr.court.gov.ua/Review/77136276
https://www.youtube.com/watch?v=AHUEOXfUamI
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

