
В Україні наразі немає єдиного
механізму компенсації шкоди, завданої
російською агресією нашій країні, її
економіці та громадянам. 

“Дуже багато звернень надходить
від військовослужбовців щодо
порушення їх прав посадовими
особами військових частин,
територіальних центрів
комплектування та соціальної
підтримки. 

Однією з найбільш актуальних категорій
правових питань для
військовослужбовців та їх родин є
питання відпусток, ротації та звільнення
з військової служби під час воєнного
стану. Спробуємо в цій статті
розібратись з цими питаннями.

Кабінет Міністрів України 14 жовтня
затвердив Порядок припинення
трудового договору у разі смерті
роботодавця-фізичної особи або
набрання законної сили рішенням суду
про визнання такої фізичної особи
безвісно відсутньою чи про оголошення
її померлою. 

З початком війни одним з найбільш
популярних правових питань у
населення було і залишається виїзд
чоловіків за кордон. В цій статті
спробуємо розібратись з найбільш
актуальними питаннями у цій тематиці.

Добровольчі формування
територіальної громади (ДФТГ) відіграли
важливу роль у звільненні багатьох
населених пунктів з окупації і
продовжують виконувати бойові
завдання на багатьох напрямках. 

Отримання документів про середню
освіту
Документи про освіту (освітні
документи), видані на тимчасово
окупованій території АР Крим, міста
Севастополя та окремих районів
Донецької та Луганської областей, не
визнаються.

Обчислення розміру пенсії
Розмір пенсії за віком, який
визначається відповідно до Закону
України від 9 липня 2003 року № 1058-IV
«Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування» (далі — Закон
1058) у кожної особи свій
індивідуальний, оскільки залежить від:

Авторка статті - Людмила Сайко,
завідувачкою сектору Сумське бюро
правової допомоги відділу БПД
Сумського місцевого центру з надання
БВПД.

Як стати опікуном свого дідуся?”, 
“Я вже немічна, потрібна допомога,
хай донька буде моїм опікуном.”,  “Я
після  інсульту, не можу ходити, як
отримати опікуна?”. Такі питання
часто адресують юристам.

Пропонуємо ознайомитись з кейсом
Тетни Брюханової, юристки
Миколаївського місцевого центру з
надання БВПД. Справа стосується
підтвердження трудового стажу для
нарахування пільгової пенсії. Поділитись
успішним кейсом можна тут
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Вийшов збірник навчальних матеріалів для юристів
системи надання БПД

Мережа правових клубів PRAVOKATOR продовжує активно працювати над
навчанням та розвитком фахівців системи надання БПД, адвокатів,
волонтерів та інших представників юридичної спільноти. За 2022 рік
правовими клубами вже проведено більше 200 навчальних заходів з
розвитку hard  та soft skills. Платформа дистанційного навчання у цьому
році поповнилась двадцятьма онлайн-курсами, які вже успішно пройшло
сотні користувачів.
Для максимальної зручності процесу навчання ми зібрали всі наші навчальні
продукти в один збірник. У ньому ви знайдете навчальні відео, успішні практики а
також дистанційні курси. Всі матеріали систематизовані за галузями права та
категоріями питань.
Збірник буде систематично  поповнюватись новими  навчальними матеріалами.

Правокуємо та розвиваємо разом!

Новини

Масштабування діяльності для відбудови житла,
зруйнованого війною: спільний проєкт системи
надання БПД та Громадянської мережі “ОПОРА”

За більш ніж 7 місяців повномасштабної війни сотні тисяч українців залишилися без
власного житла внаслідок його знищення російськими окупантами. Точної
статистики на даний час немає, проте експерти озвучують цифру близько 130 тис.
зруйнованих чи сильно пошкоджених житлових будинків або 19 мільйонів
квадратних метрів таких будинків. Нещодавно парламент ухвалив у першому
читанні законопроєкт про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет
України на 2023 рік” щодо створення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Це
дозволить фінансувати відбудову цивільних споруд а також реконструкцію та
ремонт всіх будівель.

З метою надання допомоги власникам пошкодженого та зруйнованого житла у
захисті свої права та  отриманні відповідної компенсації, Координаційний центр з
надання правової допомоги (далі – БПД) спільно з Київським міським осередком
Всеукраїнської громадської організації «Громадянська мережа ОПОРА» почав
реалізацію спільного проєкту, що допоможе напрацювати дієвий алгоритм дій для
осіб, нерухоме майно яких було зруйноване чи пошкоджене внаслідок військової
агресії РФ, та надати необхідні знання зацікавленим сторонам, зокрема юристам
системи БПД, адвокатам та волонтерам для забезпечення прав постраждалих осіб.
Читати більше про проєкт

Адвокати Дніпропетровщини взяли участь в онлайн-
тренінгу “Адвокат у воєнний час. Найгостріші питання

захисту військовослужбовців”

17 жовтня відбувся онлайн-тренінг з підвищення кваліфікації з питань захисту прав
військовослужбовців для адвокатів Дніпропетровської області. Захід був
акредитованим НААУ.
Військовий стан зумовив загальну мобілізацію, а отже, ще більше чоловіків та жінок
пов’язали себе зі службою у Збройних силах України. Для декого з них (хто не мав
військового чи бойового досвіду) така служба стала не тільки моральним
піднесенням у зв’язку із захистом Батьківщини, але й певним розчаруванням через
численні порушення їх прав саме як військовослужбовців. За захистом таких прав
вони звертаються до адвокатів по всій країні, Дніпропетровська область не є
виключенням.

До таких порушень відноситься зокрема відмова у прийнятті та
реєстрації рапортів військовим командуванням, відмова у направленні на
військово-лікарську експертизу, відмова у звільненні з військової служби, а
також незаконна мобілізація” –  зазначив  Дмитро Ципліцький. Спікер також
зауважив, що перед тим, як розпочати процедуру позасудового та/або судового
вирішення спору, слід детально пояснити військовослужбовцю розвиток ситуації та
її можливий результат. Оскільки на практиці не завжди військові в процесі захисту
своїх прав готові на той чи інший розвиток подій, тож вже на початку вони повинні
розуміти, до чого може призвести вирішення питання у правовому полі.
Читати більше

Статті

Відпустки. Ротація. Звільнення з військової служби під
час воєнного стану

Право на відпустку
Під час служби українські військовослужбовці мають право на відпустку. Для того,
щоб її отримати, вони повинні мати вагомі підстави — за сімейними обставинами
або станом здоров’я. Загалом, враховуючи вимоги Закону України «Про соціальний і
правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» під час дії воєнного стану,
військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з
інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення тривалістю не
більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в
межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше ніж 2 доби в
один кінець.
Читати продовження

Порядок припинення трудового договору у разі смерті
роботодавця-фізичної особи: новації в законодавстві

Цим порядком визначається детальна процедура та алгоритм дій працівника, який
бажає припинити трудовий договір за таких обставин. Також встановлюються
обов’язки та повноваження центрів зайнятості у разі подання працівником заяви про
припинення трудового договору, а також регламентуються особливості взаємодії з
центром зайнятості, ПФУ та ДПС.
Читати продовження

Перетин кордону військовозобов’язаними

Чи дозволено виїзд чоловіку, який тимчасово непридатний до військової
служби?
Так, дозволяється виїзд за межі України за умови наявності підтверджуючих
документів.
Згідно абз. 3 ч. 1 ст. 23 Закон України «Про мобілізаційну підготовку та
мобілізацію» не підлягають призову на військову службу під час мобілізації
військовозобов’язані, визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або
відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до
військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним
проходженням військово-лікарської комісії).
Чи дозволено виїзд чоловіку, який обмежено придатний до військової
служби?
Ні, на даний час діють тимчасові обмеження у праві виїзду з території України для
таких осіб.
Громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які мають військово-
облікові документи з ТЦК та СП із відміткою/записом «непридатні до військової
служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час» – не мають права
виїжджати за межі України, оскільки для такої категорії осіб, не передбачено
відстрочки від призову, яка передбачена частиною першою статті 23 Закон України
«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»
Читати продовження

Добровольчі формування територіальної громади:
правовий статус та соціальні гарантії

Проте, до сих пір часто ототожнюють поняття «Сили територіальної оборони» та
«добровольчі формування територіальної громади». В цій статті розберемо
відмінності між цими двома елементами національного спротиву а також соціальні
гарантії, на які можуть розраховувати учасники ДФТГ.
Отже поняття «Сили Територіальної оборони» та «добровольчі формування
територіальної громади» були введені після прийняття чинності Закону України
«Про основи національного спротиву»
Згідно цього Закону добровольче формування територіальної громади – це
воєнізований підрозділ, сформований на добровільній основі з громадян України, які
проживають у межах території відповідної територіальної громади, який
призначений для участі у підготовці та виконанні завдань територіальної оборони.
Територіальна громада на своїй території може утворювати декілька добровольчих
формувань з урахуванням ресурсних та людських можливостей. Добровольче 
формуванняутворюється зборами ініціативної групи жителів територіальної
громади. І вони вважаються правоможними, якщо в них беруть участь не менш як
п’ять осіб, а також командир військової частини Сил територіальної оборони ЗСУ та
представники ОМС відповідної територіальної громади. Тобто по суті п’ять осіб
можуть ініціювати утворення ДФТГ.
Читати продовження

Отримання освіти дітьми внутрішньо переміщених
осіб: що змінилося?

Продовжуємо досліджувати актуальні питання захисту прав внутрішньо
переміщених осіб в межах серії онлайн-заходів. Відбувся четвертий вебінар для
юристів системи надання БПД та адвокатів, під час якого говорили про отримання
освіти дітьми внутрішньо переміщених осіб.

Організація по роботі із заявниками здійснюють Центри при закладах вищої та
фахової передвищої освіти, перелік яких затверджений Наказом  Міністерства
освіти і науки України від 14.06.2016 №  667 “Про затвердження Переліку
уповноважених закладів вищої та фахової передвищої освіти”:

Освітній центр «Крим-Україна» (для мешканців окупованої АР Крим і
Севастополя).

Освітній центр «Донбас-Україна» (для мешканців окупованих районів
Донецької і Луганської областей).

Заявники для отримання документів про базову середню освіту або повну загальну
середню освіту, необхідних для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної
(професійно-технічної) освіти, проходять річне оцінювання та державну підсумкову
атестацію за екстернатною формою здобуття освіти в уповноважених закладах
загальної середньої освіти.
Читати продовження

Поради від PROфі

PRO нарахування та перерахунок пенсії

У рубриці #ПорадиВідPROфі особливості нарахування та перерахунку пенсії.
Нагадаємо, що якщо ви бажаєте поділитись своїм досвідом та знаннями  з широким
колом юристів системи БПД і не тільки – то заповнюйте цю форму. Стаття
підготовлена Інгою Сумароковою, головним спеціалістом відділу безоплатної
правової допомоги Павлоградського місцевого центру з надання БВПД.

  тривалості страхового стажу;

  величини заробітної плати, з якої сплачено страхові внески на
загальнообов’язкове пенсійне страхування;

  часу виходу на пенсію.

 Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30
років страхового стажу встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які
втратили працездатність, визначеного законом. За кожний повний рік страхового
стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1
відсоток розміру пенсії, але не більш як на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за
віком. При цьому наявний в особи понаднормовий страховий стаж не може бути
обмежений.
Читати продовження статті

PRO пенсію по втраті годувальника-
військовослужбовця, який загинув чи зник безвісті

Відповідно до статті 30 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених
з військової служби та деяких інших осіб» від 09.04.1992 року №  2262-XII (далі –
Закон № 2262), право на пенсію у разі втрати годувальника мають непрацездатні
члени сімей загиблих, померлих або таких, що пропали безвісти
військовослужбовців, які перебували на їх утриманні.
Зазначений вид пенсій призначаються, якщо годувальник помер/загинув у період
проходження служби або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби чи
пізніше цього строку, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання,
одержаних у період проходження служби. При цьому сім’ї військовослужбовців, які
пропали безвісти в період бойових дій, прирівнюються до сімей загиблих на фронті.
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PRO оформлення догляду за особою з інвалідністю
або похилого віку

Але чи справді мова йде про опікунство? Адже опікунів призначає суд недієздатним
особам – тобто людям, які через хронічний, стійкий психічний розлад не здатні
усвідомлювати значення своїх дій або керувати ними. Через визнання судом
недієздатності, особа втрачає право на самостійне вчинення правочинів (не зможе
зробити заповіт, укладати договори купівлі-продажу, самостійно розпоряджатися
своїми доходами). Але ті, хто просять опікунів, прагнуть іншого. 
Насправді мова йде про отримання соціальної послуги з догляду та призначення
компенсації за його здійснення. В рубриці “Поради від PROфі” Марина Ємельянова
розповідає про різновид соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі
відповідно до Закону України “Про соціальні послуги” та Порядку подання та
оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які
надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 859 від 23.09.2020 
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Case-study: практика юристів БПД

Case-study: практика юристів БПД. Підтвердження
трудового стажу для пільгової пенсії

Фабула справи
Клієнтці неправомірно було відмовлено у зарахуванні періоду роботи 04.06.2003р.
по 29.05.2017 та з 20.06.2017 по 16.04.2020 роки до стажу роботи із шкідливими  та
важкими умовами праці у зв’язку з відсутністю  первинних документів, які б
підтверджували факт роботи  у КНП ММР ” Центр соціально значущих хвороб” 
фельдшером-лаборантом клініко-діагностичної лабораторії. З цією правовою
проблемою клієнтка звернулась до Миколаївського місцевого центру з надання
БВПД з метою захисту своїх прав у суді.
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Онлайн-навчання

Запрошуємо працівників центрів з надання БВПД
пройти дистанційний курс по роботі з КІАС

Координаційний центр з надання правової допомоги запрошує працівників
центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги
пройти Дистанційний курс по роботі з КІАС.
Курс буде корисним насамперед для регіональних адміністраторів та усіх фахівців
системи надання БПД, які використовують КІАС у повсякденній роботі.
Основні питання, які розглядаються в дистанційному курсі:

Ролі в КІАС.

Порядок створення реєстраційної картки клієнта.

Найтиповіші помилки, які допускають працівники центрів з надання БВПД при
внесенні даних у КІАС.

Основні зміни, внесені в реєстраційну картку звернень клієнта.

Теоретичний матеріал курсу доповнюють відео, в яких детально розглядається
функціонал КІАС.

Серія вебінарів з питань захисту прав внутрішньо
переміщених осіб

Війна в Україні створила небачені раніше виклики, як для всієї країни, так і для
правників системи надання безоплатної правової допомоги зокрема. Станом на
кінець вересня кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні досягла 4,7 млн.
Реалії воєнного часу змінюють обставини, у яких може опинитися людина,
відповідно змінюється законодавство, яке регулює соціальні права та захист
внутрішньо переміщених осіб.
Саме тому продовжуємо підвищувати знання і практичні навички юристів та
адвокатів з питань захисту прав внутрішньо переміщених осіб в умовах воєнного
стану.

Спікери:

Олег Тарасенко, адвокат, експерт Проєкту Ради Європи “Внутрішнє
переміщення в Україні: розробка тривалих рішень. Фаза ІІ”;

Анастасія Сербіна, адвокатка, експертка Проєкту Ради Європи “Внутрішнє
переміщення в Україні: розробка тривалих рішень. Фаза ІІ”.

Під час вебінару говорили про:

Розлучення в умовах збройного конфлікту. 

Особливості стягнення аліментів під час збройного конфлікту. 

Встановлення та оспорювання батьківства в умовах збройного конфлікту. 

Порядок повернення дитини, яку незаконно вивезли за кордон.

Спікерка: Ольга Семенюк, тренерка, адвокатка.

Під час вебінару говорили про:

Право на пенсію на пільгових умовах

Що таке Список №2?

Які документи необхідно надати для призначення пенсії за Списком №2?

Довідки про заробітну плату

Приклади вирішення питання в судовому порядку в разі відсутності атестації
робочих місць

Спікерка: Світлана Жмурко, завідуюча сектором “Любашівське бюро правової
допомоги” Подільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги, адвокат.

Під час вебінару говорили про:

Види пенсійного забезпечення.

Категорії військовослужбовців та розмір грошового забезпечення.

Мінімальні пенсійні виплати ветеранам війни та надбавки.

Призначення пенсій військовослужбовцям за вислугою років.

Призначення пенсій військовослужбовцям по інвалідності.

Виплати військовослужбовцям та їх сім’ям у разі поранення чи смерті
військовослужбовця.

Як отримати компенсацію у 15 млн гривень?

Одноразова грошова допомога при пораненні.

Правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин та соціальний
захист.

Спікерка: Валентина Волік, заступник директора Конотопського місцевого центру з
надання БВПД

Корисні матеріали

Відновлення втрачених документів і втраченого
виконавчого провадження

Судова практика Верховного Суду у спорах, що
виникають із земельних відносин

Постанова Верховного Суду від 16 березня 2020 року у справі № 922/1658/19:
нормами статті 21 Закону України «Про оренду землі» визначено, що розмір
орендної плати визначається у договорі, а її обчислення (для сплати)
здійснюється з урахуванням індексів інфляції, якщо інше не передбачено
договором. Законодавчо не передбачено автоматичної зміни розміру орендної
плати за договором оренди землі з урахуванням щорічної індексації
нормативної грошової оцінки. 

Постанова Верховного Суду від 21 січня 2019 року у справі № 910/22093/17: у
вирішенні питання про наявність ознак самовільного зайняття земельної
ділянки необхідно враховувати, що саме по собі користування земельною
ділянкою без документів, що посвідчують права на неї, не є достатньою
підставою для кваліфікації такого використання земельної ділянки як
самовільного її зайняття. У вирішенні таких спорів необхідним є встановлення
наявності в особи в силу закону права на отримання земельної ділянки у
власність чи в користування. Отже, самовільне зайняття земельної ділянки є
відмінним від користування земельною ділянкою за відсутності належним
чином оформлених документів на неї.

Постанова Верховного Суду від 15 листопада 2021 року у справі №
906/620/19: право постійного користування земельною ділянкою, набуте у
встановленому законодавством порядку, відповідно до законодавства, що
діяло на момент набуття права постійного користування, не втрачається та не
припиняється навіть у тому разі, якщо особа, яка за чинним законом не може
набути таке право, не здійснить переоформлення цього права в інший
правовий титул. Таке право зберігається і є чинним до приведення прав та
обов'язків щодо такої земельної ділянки у відповідність до вимог чинного
законодавства й переоформлення права постійного користування у право
власності чи оренду.

Система надання БПД у мережі

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1172-2022-%D0%BF#Text
https://www.youtube.com/watch?v=fqBKY3uBoxs
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#Text
https://forms.gle/vd1DaH6Fp325uuyj6
https://youtu.be/IjEz58JI7ts
https://youtu.be/vCLmQK2Aa3k
https://youtu.be/3jzNu2Z4Krw
https://youtu.be/fqBKY3uBoxs
https://youtu.be/kaHw7ZmWGqw
https://youtu.be/230t_prTMEc
https://youtu.be/FKCjG6ZUdzw
https://youtu.be/KpATNAaCI5o
https://www.facebook.com/pravokator.club/photos/pcb.1446517955841665/1446517902508337/
https://www.facebook.com/pravokator.club/photos/pcb.1446517955841665/1446517902508337/
https://www.facebook.com/pravokator.club/photos/pcb.1446517955841665/1446517902508337/
https://www.facebook.com/pravokator.club/photos/pcb.1446517955841665/1446517902508337/
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://academy.legalaid.gov.ua/
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://bit.ly/3DUhnLC
https://pravokator.club/news/masshtabuvannya-diyalnosti-dlya-vidbudovy-zhytla-zrujnovanogo-vijnoyu-spilnyj-proyekt-systemy-nadannya-bpd-ta-gromadyanskoyi-merezhi-opora/
https://pravokator.club/news/advokaty-dnipropetrovshhyny-vzyaly-uchast-v-onlajn-treningu-advokat-u-voyennyj-chas-najgostrishi-pytannya-zahystu-vijskovosluzhbovtsiv/
https://zakon.rada.gov.ua/go/2011-12
https://pravokator.club/news/vidpustky-rotatsiya-zvilnennya-z-vijskovoyi-sluzhby-pid-chas-voyennogo-stanu/
https://pravokator.club/news/poryadok-prypynennya-trudovogo-dogovoru-u-razi-smerti-robotodavtsya-fizychnoyi-osoby-novatsiyi-v-zakonodavstvi/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text
https://pravokator.club/news/peretyn-kordonu-vijskovozobov-yazanymy/
https://zakon.rada.gov.ua/go/1702-20
https://zakon.rada.gov.ua/go/1702-20
https://pravokator.club/news/dobrovolchi-formuvannya-terytorialnoyi-gromady-pravovyj-status-ta-sotsialni-garantiyi/
https://pravokator.club/news/otrymannya-osvity-ditmy-vnutrishno-peremishhenyh-osib-shho-zminylosya/
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4pro%D1%84%D1%96?__eep__=6&__cft__[0]=AZUITCBiEsuQa6d4ajHTwrPzDEuGWcgS5pHp2EFaHEDyiyxuFCuMDvf_SjNtmaXkORgPtsrKKxkTcYfqW7wWvybNvA93h9k1U0QVWjOImyYIdGJGab6XrBrMFVRL7uwhfIgn02DCAU0EeR6zHBcXMZJIyurs6mKKVLMOWSDK0vwizg&__tn__=*NK-y-R
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedj3n3jYI1iSwihHdNdRdZ_4DJxMns00_KUrxIWkBut5k9hw/viewform
https://pravokator.club/news/pro-narahuvannya-ta-pererahunok-pensiyi/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2262-12#Text
https://pravokator.club/news/pro-pensiyu-po-vtrati-goduvalnyka-vijskovosluzhbovtsya-yakyj-zagynuv-chy-znyk-bezvisti/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/859-2020-%D0%BF#Text
https://pravokator.club/news/pro-oformlennya-doglyadu-za-osoboyu-z-invalidnistyu-pohylogo-viku/
https://pravokator.club/news/case-study-praktyka-yurystiv-bpd-pidtverdzhennya-trudovogo-stazhu-dlya-pilgovoyi-pensiyi/
https://academy.legalaid.gov.ua/enrol/index.php?id=59
https://reyestr.court.gov.ua/Review/88674065
https://reyestr.court.gov.ua/Review/79590296
https://reyestr.court.gov.ua/Review/102298024
https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/
https://www.instagram.com/ualegalaid/
https://www.youtube.com/user/Legalaidgovua/
https://t.me/ualegalaid

