
20 травня Національна асоціація
адвокатів України та Координаційний
центр з надання правової допомоги
провели круглий стіл на тему «Надання
правничої допомоги особам, які
знаходяться в умовах несвободи:
проблемні питання».

Правовим клубом PRAVOKATOR.Харків
спільно зі Східним міжрегіональним
управлінням юстиції у м.
Харків проведено серію вебінарів для
працівників системи, на яких провідні
спеціалісти управління юстиції
розповідали про важливі аспекти роботи
нотаріату, державних реєстраторів,
питань державної реєстрації
нерухомості тощо.

В часи стрімких змін в Україні, як у
правовій державі, правнича спільнота
має встигати за змінами, що
відбуваються та розвиватись. З метою
захисту прав людей,  впроваджено
низку законів та структур, направлених
на забезпечення дотримання прав
людини в Україні.
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Мета курсу: надати слухачу базові
знання з основ масових комунікацій,
навчити ефективно взаємодіяти з
медіа, застосовувати в роботі основи
тайм-менеджменту та інформаційної
безпеки, а також використовувати
отриману інформацію, в тому числі в
рамках волонтерської діяльності у
системі БПД.

Мета курсу: ознайомити учасників з
основними аспектами роботи
правоохоронних органів, в тому числі
 Національної поліції України та їхньою
роллю у формуванні безпечного
простору в громаді, а також з
основними засадами взаємодії радників
системи надання безоплатної правової
допомоги (параюристів) з системою
безоплатної правової допомоги для
посилення безпеки в громаді.

Постанова Верховного Суду від 16
вересня 2020 року у справі
№ 160/3418/19: позивач вказував на
відсутність у нього зобов’язань зі сплати
будь-яких податків, зборів чи внесків,
пов’язаних з веденням підприємницької
діяльності, оскільки він не здійснював
підприємницьку/господарську діяльність
як фізична особа-підприємець.
Верховний Суд зазначив, що відсутність
офіційного підтвердження в особи
статусу фізичної особи підприємця
шляхом проходження реєстраційних
процедур у порядку, визначеному
Закону України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських
формувань» виключає можливість
законного здійснення підприємницької
діяльності.

Постанова Верховного Суду від 01
липня 2020 року у справі №260/91/19:
статус фізичної особи — підприємця є
формою реалізації конституційного
права на підприємницьку діяльність.
Відсутність підтвердженого у визначеній
державою формі реалізації цього права
в нових умовах нормативно-правового
регулювання після 2004 року
унеможливлює автоматичне
перенесення набутих до 01 липня 2004
року ознак суб’єкта господарювання,
оскільки особа не може бути
примушена до реалізації наданого їй
права в цих умовах, а користується ним
на власний розсуд.

Постанова від ВС 12.09.2019р. у
справі № 459/1381/18: отримання
повнолітнім непрацездатним дочкою/
сином доходів, які є більшими за
прожитковий мінімум, автоматично не
свідчить, що вони не потребують
матеріальної допомоги.

Постанова ВС від 23.01.2019р. у
справі №  346/103/17: стягнення
аліментів на утримання повнолітньої
дитини, що продовжує навчання,
припиняються у зв’язку з закінченням
навчання чи відрахуванням з
навчального закладу, але не у зв’язку з
канікулами.
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PRAVOKATOR в мережі

28 травня по всій території України стартував конкурс з відбору
адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової
допомоги, який буде тривати по 02 серпня 2021 року.

Участь у конкурсі можуть брати адвокати, відомості про яких внесені до Єдиного
реєстру адвокатів України. Детальніше про конкурс тут.

Шановні підписники! Просимо вас поширити дану інформацію серед своїх
колег та знайомих адвокатів, що ще не співпрацюють з системою БПД та

на власному прикладі заохотьте їх до цього, бо ця співпраця корисна і
вигідна кожній зі сторін!

Отож, запрошуємо всіх охочих адвокатів долучитись до нашої команди, адже бути
адвокатом системи БПД – це круто!

Чому бути адвокатом системи БПД  це круто?
По-перше – це можливість постійного розвитку та підвищення кваліфікації. Мережа
правових клубів PRAVOKATOR посилено працює над тим, щоб працівники системи
БПД та адвокати професійно розвивались та могли забезпечити клієнтів якісною
правовою допомогою. Зокрема, з початку 2021 року правовими клубами проведено
77 навчальних заходів для юристів та адвокатів у онлайн-форматі, у яких взяло
участь більш ніж 5000 учасників та 9 навчальних заходів у офлайн-форматі, у яких
взяло участь 120 учасників.

По-друге – це можливість реалізувати себе як тренер або автор. Якщо Ви маєте
ідеї для розробки тренінгу чи будь-якого іншого навчального заходу, то команда
PRAVOKATOR  допоможе втілити цю ідею у реальність. Фахівці правових клубів із
задоволенням нададуть експертну, організаційну та технічну підтримку на кожному
етапі – від розробки навчальних матеріалів до проведення навчального заходу.
Читати більше на сайті

Новини та заходи

Адвокати та держава на захисті прав осіб, які
знаходяться в умовах несвободи

Метою заходу було обговорити існуючі проблеми надання правничої допомоги
особам в умовах несвободи які виникають на шляху адвокатів та фахівців системи
надання безоплатної правової допомоги.
Під час проведення круглого столу, спікери, які є фахівцями у сфері захисту та
контролю за дотриманням прав осіб у місцях несвободи, обговорили існуючі
проблеми при здійсненні захисту інтересів осіб, які перебувають в установах
відбування покарання та установах тимчасового тримання під вартою.
Переглянути відео круглого столу можна за посиланням.
Читати більше на сайті

Закінчилась серія вебінарів зі спадкових та земельних
правовідносин для працівників системи надання БПД

Два місяці (березень-квітень) працівники системи надання безоплатної правової
допомоги покращували свої знання в галузі спадкового та земельного права.
Першим із серії був вебінар “Новели у діяльності нотаріату України”,
спікеркою якого стала Ольга Чернявська, керівниця відділу з питань нотаріату у
Луганській області.
Серед найпопулярніших питань учасників були такі:

до якого нотаріуса звертатися у зв’язку зі змінами адміністративно-
територіального устрою

повноваження старост при вчиненні нотаріальних дій

процедура апостилювання тощо.

Читати більше на сайті

Про необхідність використання адвокатами стандартів
якості БПД говорили у PRAVOKATOR.Дніпро

Актуальність стандартів якості надання адвокатами правової допомоги полягає в
можливостях використання тих інструментів, які вже розроблені Урядом для
можливості якісно надавати правову допомогу клієнту, зручності збору інформації,
убезпечення адвоката від можливих скарг клієнта до КДК та, звісно, взаємодія з
центрами надання безоплатної правової допомоги.
В сучасній роботі адвоката є велика кількість можливостей та, звісно, є і проблемні
питання. Серед таких проблем є спілкування з клієнтом, взаємодія з іншими
адвокатами, в тому числі з системою БПД. Проблемними питаннями на сьогодні є
залучення захисників на ОПД, як на стадії досудового розслідування, так і під час
розгляду судом справи по суті. Читати більше на сайті

Превенція тортур і захист прав людей в місцях
несвободи в умовах карантинних обмежень: практика

державних і недержавних організацій

Нзважаючи на другий рік карантинних обмежень, питання порушення прав людей в
місцях несвободи такі ж гострі, як і в перший день. І це зайвий раз довела
конференція на тему «Превенція тортур і захист прав людей в місцях несвободи в
умовах карантинних обмежень: практика державних і недержавних організацій»,
яка відбулась у квітні в правовому клубі PRAVOKATOR.Дніпро.
Метою заходу було обговорити в експертному колі можливості превентивної
роботи в умовах пандемії та карантинних обмежень в місцях несвободи задля
запобігання тортурам, захисту прав осіб в місцях несвободи та поліпшення умов
їхнього утримання у зв’язку з пандемією COVID-19.
Дмитро Рева, директор Громадської організації «Правозахисна Група «СІЧ»
розповів про низку настанов від провідних європейських установ щодо запобігання
поширення коронавірусної інфекції в місцях несвободи та систему рекомендацій
від датських партнерів, інституту протидії катуванням DIGNITY. Чи дослухалась до
того Україна – учасники заходу почули від людей, які працюють «у полі» –
відвідують та приймають скарги від людей, що перебувають в місцях несвободи. І
висновки були, м’яко кажучи, невтішні.
Читати на сайті

Статті

Продовжується навчання працівників системи БПД з
земельного права

В рамках проекту «Прискорення приватних інвестицій у сільське
господарство» працівники центрів з надання безоплатної правової
допомоги  протягом травня пройшли ряд онлайн-тренінгів з питань
земельних правовідносин. Навчальні заходи проводились за організаційної
підтримки мережі правових клубів PRAVOKATOR.
Пропонуємо вам ознайомитись:

«Ідея створення тренінгу в короткий термін, в умовах обмеження «живого»
спілкування з авторами, ко-тренерами, зважаючи, що є й інші посадові
обов’язки, здавалося авантюрою…» – зазначає тренерка Оксана Щесюк, – «…
Однак, за спільної ідеї, керуючись спільними цінностями системи БПД, вдалось,
на мою думку, створити якісний продукт.»

Програма заходу гармонійно поєднувала у собі як теоретичну частину, так і
інтерактивну роботу учасників у групах.
На початку заходу тренери розповіли про законодавство, яким урегульовано
норми безоплатної передачі земельної ділянки у приватну власність.
Читати більше

У першому блоці тренери розкрили питання зміни цільового призначення землі.
«Чи можна змінити цільове призначення земельної ділянки? Звичайно, можна.
Така зміна здійснюється за проектами землеустрою щодо їх відведення…» –
розповідає Олександр Котов, – «… Зауважу, що залежно від того у державній чи
комунальній власності є земельна ділянка, рішення з цього приводу приймаються
органами державної влади, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою
Міністрів Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування.».
Під час лекції тренер розповів до яких суб’єктів владних повноважень потрібно
звертатися у кожному окремому випадку.
Читати більше

"Коли необхідно було розробити навчальні матеріали та розповісти про щось
нове, цікаве із земельних питань фахівцям-юристам місцевих центрів, які
кожний день фактично «на передовій» стикаються із правовими проблемами
пересічних громадян, то таке завдання виявилося непростим…» –
розповідає Світлана Бідюк, «…Тому свої матеріали тренінгу я вирішила в
основному побудувати на судовій практиці Верховного Суду, яка виступає
критерієм правильного й однакового (однозначного) застосування норм
законодавства."
У першій частині заходу тренери розглядали питання підсудності земельних спорів,
а також розмежування юрисдикції та які існують способи захисту у земельних
спорах.
Читати більше на сайті

«Процес підготовки не є легким, оскільки намагаєшся визначити найбільш
корисне для слухачів і продумати порядок донесення до їх інформації (як теорії,
так і судової практики) особливо тієї, з якою вони не працювали» - зазначив
тренер заходу Володимир Бобруйко, директор Чернігівського місцевого центру з
надання БВПД.

Тренери досить детально розкрили тему оренди землі, розповівши про договір
оренди, як він має укладатися, які істотні умови та як виявляти помилки у таких
договорах. Важливим питання було стосовно строків дії договору оренди, адже
якщо договір містить умову про його поновлення після закінчення строку, на який
його укладено, цей договір поновлюється на такий самий строк і на таких самих
умовах. Читати більше на сайті

Специфіка постійного користування в умовах вільного обігу земель
сільськогосподарського призначення має дещо інший зміст у порівнянні з
орендними відносинами. Право постійного користування за своїм змістом дає
можливість громадянину користуватися земельною ділянкою державної або
комунальної форми власності безстроково, на відміну від оренди.
Підготовка навчальних матеріалів для заходу здійснювалась командою тренерів та
авторів, які є фахівцями системи надання БПД за підтримки мережі правових клубів
PRAVOKATOR. Інтерактивний формат тренінгу дозволив максимально залучити
учасників у процес. В першому блоці тренінгу І. Мазана розповіла учасникам про
об’єкти та суб’єкти права постійного користування земельною ділянкою. Отже,
суб’єктами права постійного користування земельною ділянкою можуть бути
– лише юридичні особи, а саме: підприємства, установи та організації, що
належать до державної та комунальної власності. Читати на сайті

У першому блоці тренер Олександр Коваль розкрити основні поняття теми,
поговорив з учасниками про сучасну кадастрову систему, висвітлив порядок
наповнення відомостями ДЗК та функціонал ПКК та разом з учасниками з`ясував
наслідки допущення помилок в ДЗК та порядок їх виправлення.
Так, тренер зазначив, що відповідно до ст. 1 Закону України «Про державний
земельний кадастр» Державний земельний кадастр (далі ДЗК) – це єдина державна
геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах державного
кордону України, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також
дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між
власниками і користувачами. Читати більше на сайті

Поради від PROфі

Сьогодні практично немає такого куточка України, де час від часу не виникали б
спори та суперечки
за клаптик землі. В першій частині статті “PRO земельні спори” авторка Надія
Ковальчук розкрила питання:

поняття земельного спору та суб’єктного складу учасників,

видів земельних спорів та порядок їх вирішення,

земельна експертиза як інструмент вирішення земельних спорів.

Визнання незаконними рішень органів державної влади та органів місцевого
самоврядування з питань передачі земельних ділянок у власність чи надання їх у
користування - одна  із найбільш поширених категорій земельних
спорів.Здебільшого, це пов’язано  із необґрунтованими відмовами розпорядників
земель у передачі громадянам  земельних ділянок у власність громадянам в межах
норм безоплатної приватизації відповідно до статті 121 Земельного кодексу
України. Звісно, ці спори не обходяться без судового способу вирішення. 
Читати статтю на сайті

У продовження серії статей з огляду практики визнання заповітів недійсними,
публікуємо другу частину, що є логічним продовженням статті «PRO алгоритм дій
правника у справах про визнання заповітів недійсними».
Минулого разу ми розглядали порядок отримання належним чином засвідченої
копії заповіту та перевірку заповіту на предмет дотримання вимог щодо його
складання та посвідчення. Ознайомитись зі статтею можна тут.
В цій публікації авторка Ольга Маслова переходить до наступних кроків у
практичній роботі юриста у даному питанні, а саме що стосуються доказів та
формування позовної заяви.
В разі, якщо ставиться під сумнів психічний стан заповідача, внаслідок якого він не
міг в момент складання заповіту усвідомлювати значення своїх дій та/або керувати
ними, виникає необхідність збирання доказів щодо медичного/психічного стану
особи. 
Такими доказами зокрема можуть бути: амбулаторні картки заповідача; історії
хвороби, документи, що підтверджують звернення заповідача до приватних
медичних установ, медична документація МСЕК, амбулаторні картки та історії
хвороб психіатричних диспансерів/лікарень.
Читати статтю

«Оберіть собі роботу до душі, і Вам не доведеться працювати жодного дня у
своєму житті» – Конфуцій. Відомий американський підприємець та винахідник
Томас Едісон також говорив: «У моєму житті не було жодного дня рутинної роботи,
оскільки вона завжди приносила мені радість». 
Чи дійсно ці висловлювання відповідають дійсності? Адже у нашому
багатогранному житті так чи інакше існує виснаження: фізичне, психологічне,
емоційне, професійне. Найбільшої актуальності наразі набуває саме професійне
виснаження, яке прийнято також називати вигоранням.
В цій статті Тетяна Хандрига, фахівчиня Павлоградського місцевого
центру з надання БВПД, розповідає що таке професійне вигорання та як
його попередити.
Під професійним вигоранням розуміють виснаження емоційних, розумових і
енергетичних ресурсів людини, яке зазвичай розвивається на фоні хронічного
стресу в роботі. Воно зазвичай виражається у повній втраті інтересу до своєї
професійної діяльності, наявності відчуття, що подальша робота та розвиток немає
сенсу,  відсутність сил і бажання займатися діяльністю, яка була по-справжньому
цікавою. 

Читати статтю на сайті

В цій статті ми пропонуємо ознайомитись із судовим розглядом, призначенням
експертизи та виконанням судового рішення.

Робота зі свідками в судовому засіданні
Під час допиту в судовому засіданні свідків по справі про визнання заповіту
недійсним внаслідок неусвідомлення заповідачем своїх дій та неможливості
керувати ними, важливо з’ясувати такі обставини:
– Початок перебігу та подальший розвиток психічної чи іншої хвороби;
– Особливості протікання етапів загострення хвороби та ремісії (при наявності у
заповідача психічної хвороби, для якої є характерним чергування цих фаз);
– наявність когнітивних розладів на момент складання заповіту та ступеню їх
проявів (дефіцит пам’яті, при   гнічення функцій мовлення, здатності до зорово-
просторової орієнтації тощо);
– прояви психоемоційних розладів (різкі зміни настрою, емоційна нестабільність,
відсутність контролю імпульсів тощо);
– особливості поведінки заповідача внаслідок систематичного зловживання
спиртними напоями, наркотичними засобами чи медичними препаратами.
– соціальна активність та адаптація заповідача на час складання заповіту.
При цьому варто брати до уваги, що надані свідками в судовому засіданні покази,
посеред іншого, досліджуються експертами під час складання висновку посмертної
судово-психіатричної експертизи. Читати більше на сайті

Онлайн-навчання

ТОП-5 навчальних відео з сімейного права від 
мережі PRAVOKATOR

15 травня щороку відзначається Міжнародний день сім’ї.
Свято було засновано у 1993 році Генеральною Асамблеєю ООН з метою
привернення уваги світової спільноти до проблем сім’ї та підвищення рівня
поінформованості у питаннях стосовно сім’ї.
З нагоди цього свята представляємо вам ТОП 5 навчальних відео з сімейного
права від мережі PRAVOKATOR:

Вебінар "Особливості застосування сімейного законодавства до відносин з
іноземними особами та особами без громадянства» 

Онлайн-лекція "Позбавлення та поновлення батьківських прав: підстави,
порядок розгляду та виконання" 

Онлайн-лекція «Особливості розгляду цивільних спорів, що виникають із
сімейних правовідносин: сталість та єдність судової практики» 

Онлайн-лекція «Заборгованість по аліментах: розрахунок, пеня та аналіз
судової практики» 

Онлайн-лекція «Усиновлення, опіка та піклування» 

Онлайн-курс "Ефективна комунікація та власна
ефективність"

Для того, щоб надати громадянам якісну правову допомогу, юристи та
правозахисники кожного дня повинні комунікувати з різними людьми, будь-то
клієнти, судді, прокурори, адвокати, журналісти, представники державних органів та
приватних організацій. І саме від того, наскільки якісними і сучасними є ваші
комунікативні навички та як ефективно ви вмієте їх застосовувати на практиці,
безпосередньо залежить якість правової допомоги, яку отримає людина. 
Щоб довго не шукати у різних джерелах інформацію про те, як покращити
свої комунікативні навички, пропонуємо вам пройти дистанційний курс
“Ефективна комунікація та власна ефективність”, який розміщений на
платформі дистанційного навання системи надання безоплатної правової
допомоги.
Цей курс розроблено зокрема для активних громадян, які виявили бажання стати
радником системи надання безоплатної правової допомоги та отримати додаткові
спеціалізовані знання. Також його можуть пройти всі охочі підвищити свої знання та
навички з комунікації, управління часом та проведення заходів.
Перейти до курсу

Онлайн-курс "Органи правопорядку в Україні та
безпека в громаді"

Повноцінний розвиток громади неможливий без наявності безпечного простору.
Безпека в громаді напряму має вплив як в цілому на економіку громади, її
інвестиційну привабливість, так і на можливості кожного члена громади
самореалізуватися у себе дома, відчуваючи себе в безпеці та довіряючи
правоохоронним органам, які спроможні забезпечити публічну безпеку і порядок.
Слід розуміти, що безпека в громаді є спільною відповідальністю правоохоронних
органів, місцевої влади та мешканців громади. Від кожного з нас залежить ступінь
ефективності місцевої влади та правоохоронних органів у створенні безпечного
простору для нашого життя. 
Щоб краще зрозуміти специфіку створення безпечного простору у ваших громадах,
запрошуємо вас зареєструватись на дистанційний курс «Органи правопорядку
в Україні та безпека в громаді».

Корисні матеріали

Державна реєстрація фізичної особи-підприємця

Судова  практика ВС у справах щодо стягнення
аліментів на повнолітніх дітей

Постанова ВС від 29.01.2018р. у справі №  622/373/16-ц: на відміну від
правовідносин щодо участі батьків у додаткових витратах на дитину,
правовідносини щодо обов'язку батьків утримувати повнолітніх дітей на період
навчання регулюються главою 16 СК України.
Тому, у випадках, коли дитина потребує матеріальної допомоги у зв'язку з
навчанням до досягнення нею двадцяти трьох років, правила статті 185 СК України
(додаткові витрати на дитину) не застосовуються, зазначені правовідносини
регулюються статтею 199 цього Кодексу (утримання дитини, яка продовжує
навчання).

Перша зустріч з клієнтом: як визначити предмет
позову у сфері пенсійного забезпечення

Незабаром набудуть чинності зміни щодо умов обігу земель
сільськогосподарського призначення у зв’язку з чим виникає чимало міфів у
звичайних громадян, які звертаються за правовою допомогою. Поки що нові
правила породжують не розуміння у власників земельних ділянок стосовно об’єму
своїх прав та обов’язків.
Наша команда постаралась спростувати найбільш поширені міфи!

Система надання БПД у мережі

https://kharkivobljust.gov.ua/
https://www.youtube.com/watch?v=eZFSbfgxqg4
https://pravokator.club/news/derzhavna-reyestratsiya-fizychnoyi-osoby-pidpryyemtsya-korysni-materialy/#post-gallery
https://reyestr.court.gov.ua/Review/91642927
https://reyestr.court.gov.ua/Review/91855196
https://reyestr.court.gov.ua/Review/84375458
https://reyestr.court.gov.ua/Review/79516702
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.legalaid.gov.ua/novyny/ogolosheno-xiii-konkurs-z-vidboru-advokativ-yaki-zaluchayutsya-dlya-nadannya-bezoplatnoyi-vtorynnoyi-pravovoyi-dopomogy/
https://pravokator.club/news/uvaga-konkurs-dlya-advokativ/
https://youtu.be/R6KDXb1HDQU
https://pravokator.club/news/advokaty-ta-derzhava-na-zahysti-prav-osib-yaki-znahodyatsya-v-umovah-nesvobody/
https://pravokator.club/news/zakinchylas-seriya-vebinariv-zi-spadkovyh-ta-zemelnyh-pravovidnosyn-dlya-pratsivnykiv-systemy-nadannya-bpd/
https://pravokator.club/news/pro-neobhidnist-vykorystannya-advokatamy-standartiv-yakosti-bpd-govoryly-u-pravokator-dnipro/
https://pravokator.club/news/u-dnipri-vidbulas-konferentsiya-preventsiya-tortur-i-zahyst-prav-lyudej-v-mistsyah-nesvobody-v-umovah-karantynnyh-obmezhen-praktyka-derzhavnyh-i-nederzhavnyh-organizatsij/
https://pravokator.club/news/bezoplatna-pryvatyzatsiya-zemelnoyi-dilyanky-pravnyky-systemy-bpd-projshly-navchannya/
https://pravokator.club/news/sklad-ta-tsilove-pryznachennya-zemli-poryadok-ohorony-zemli-pravnyky-systemy-bpd-projshly-navchannya/
https://pravokator.club/news/sudovyj-poryadok-vyrishennya-zemelnyh-sporiv/
https://pravokator.club/news/orenda-zemelnoyi-dilyanky/
https://pravokator.club/news/pravo-postijnogo-korystuvannya-zemelnoyu-dilyankoyu/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17/page#Text
https://pravokator.club/news/derzhavnyj-zemelnyj-kadastr-ta-kadastrova-karta/
https://pravokator.club/news/pro-zemelni-spory-shlyahy-vyrishennya-ta-algorytmy-dij-i-chastyna/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#n1031
https://pravokator.club/news/pro-zemelni-spory-shlyahy-vyrishennya-ta-algorytmy-dij-ii-chastyna/
https://pravokator.club/news/pro-algorytm-dij-pravnyka-u-spravah-pro-vyznannya-zapovitiv-nedijsnymy/
https://pravokator.club/news/pro-algorytm-dij-pravnyka-u-spravah-pro-vyznannya-zapovitiv-nedijsnymy-ii-chastyna/
https://pravokator.club/news/pro-profesijne-vygorannya-yak-rozpiznaty-zapobigty-ta-podolaty/
https://pravokator.club/news/pro-algorytm-dij-pravnyka-u-spravah-pro-vyznannya-zapovitiv-nedijsnymy-iii-chastyna/
https://cutt.ly/wbKuAf0
https://cutt.ly/TbKuX6S
https://cutt.ly/ibKu2e4
https://cutt.ly/8bKu4jv
https://cutt.ly/VbKid2p
http://academy.legalaid.gov.ua/course/view.php?id=9#section-0
https://cutt.ly/4bVCA3e
https://reyestr.court.gov.ua/Review/71897455
https://www.youtube.com/watch?v=iPVqii4aLDY&t=205s
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

