
Основні досягнення  

ЮК «АСТРЕЯ» Факультету права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка за навчальний рік  

2017-2018 рр. 

 

 

1. Участь студентів-консультантів у понад як 20 заходах Міністерства освіти 

України, Міністерства юстиції України, ВНЗ освіти, державних органів влади, 

місцевого самоврядування та недержавних організацій, наприклад: 

❖ VIII Форумі молодих юристів України, Всеукраїнському конкурсі «Молодий правник 

року за результатами 2016 року», 29 вересня 2017 року, м. Київ, провулок Рильський, 

10 Міністерство юстиції України; 

❖ Участь у відкритті та проведенні Всеукраїнського тижня права – 2017, виставці-

форумі «ПРАВНИКИ – СУСПІЛЬСТВУ», 4-6 грудня 2017 року, Київська міська 

державна адміністрація, м. Київ, Хрещатик, 1; 

❖ Участь у VIII Всеукраїнській зимовій школі (30 січня – 04 лютого 2018 року, місце 

проведення – Закарпатська область, Межгірський район, село Верхній Студений, 

Високогірна туристична база «Едельвейс» Європейського університету на горі 

Бескид; 

❖ Участь у Національній олімпіаді юридичних клінік України з консультування 

клієнтів, 2018, 02.03-04.03.2018 року, Університет державної фіскальної служби 

України, м. Ірпінь; 

❖ Зустрічі із першим Президентом України Леонідом Кравчуком в приміщенні 

Київської міської ради міста Києва, 15 березня 2018 року; 

❖ ХV Всеукраїнській Школі з судочинства, 24 березня 2018 року (організатор КРМЮ 

України); 

❖ Першій школі з лобіювання та взаємодії з органами влади, 31 березня 2018 року 

(організатор Ліга студентів АПУ). 

❖ Участь у робочій комісії щодо проведення конкурсу з відбору адвокатів, які 

залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги, який проводився 

з 02 травня – по 21 червня 2018 року 2018 року, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 73, 

приміщення Міністерства юстиції України.  

 

 

2. Організація та участь ЮК «АСТРЕЯ» у заходах Університету та Факультету 

права та міжнародних відносин: 

❖ В рамках Благодійного патріотичного проекту «Герої нашого часу» та Соціального 

проекту, колектив ЮК «Астрея», Міжнародний благодійний фонд «Healthright 

International» разом із НМЦ соціально-гуманітарної взаємодії та організації дозвілля 

студентів та творчим колективом Київського університету імені Бориса Грінченка 

відвідали Тактично-стратегічний центр Збройних сил України – військову частину № 

А3085, що знаходиться на полігоні «Дівички» (Київська обл., Переяслав-



Хмельницький р-н.), Київська область, Переяслав-Хмельницький район, 12 жовтня 

2017 року; 

❖ Зустріч із першим заступником Міністра юстиції України Гія Гецадзе та радником 

міністра юстиції Юлією Сєргєєвою з Всеукраїнського проекту «Я маю право», 20 

жовтня 2017 року, м. Київ, вул. М. Тимошенка, 13-Б; 

❖ Круглому столі «Великий терор 1937-1938 рр.», що відбувся 27 лютого 2018 року на 

базі Факультету права та міжнародних відносин, приміщенні Університету; 

❖ Регіональній науково-практичній конференції «Європейські та міжнародні підходи до 

захисту прав людини», що відбулася 07 квітня 2017 року, м. Київ, вул. М. Тимошенка, 

13-Б; 

 

3. Організація та проведення заходів ЮК «АСТРЕЯ»: 

❖ Організували та провели Круглий стіл до «Всеукраїнського тижня права – 2017 рік» 

«Права людини в сучасних умовах розбудови громадянського суспільства в Україні», 

15 грудня 2017 року, Факультет права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка, м. Київ, вул. Тимошенка, 13 б, ауд.504; 

❖ Організували та провели ІІ і ІІІ Школи з кримінального процесуального права 

України, 25 листопада 2017 та 12 травня 2018 року, м. Київ, вул. М. Тимошенка, 13-Б; 

❖ Тренінг-демонстрація «Навчальний моніторинг діяльності юридичних клінік», що 

відбувся 19 березня 2018 року на базі Юридичної клініки «АСТРЕЯ» Факультету 

права та міжнародних відносин; 

❖ Залучення кураторів юридичної клініки, партнерів та провідних юристів до 

проведення майстер-класів для студентів-консультантів ЮК «АСТРЕЯ», протягом 

навчального року студенти прослухали майстер-класи Наталії Хатнюк, Дмитра 

Бойчука, Анатолія Мацка, Андрія Подосінова, Ігора Коржука, Дмитра Федоренка, 

Богдана Кушніра, Наталії Муконіної та інших адвокатів провідних юридичних 

компаній України; 

❖ Підготували 9 майстер-класів на теми: «Особливості державної реєстрації речових 

прав на нерухоме майно»; «Правовий статус полонених, заручників та тих, хто 

пережили катування в Україні»; «Особливості отримання у власність земельних 

ділянок учасниками бойових дій»; «Права внутрішньо-переміщених осіб та гарантії їх 

соціального захисту»; «Особливості зняття з реєстрації та виселення з житла»; 

«Особливості отримання житла учасниками бойових дій»; «Правовий статус дітей 

сиріт та соціальні гарантії їх захисту»; «Правовий статус одиноких матерів та їх 

соціальний захист»; «Підстави та порядок зарахування та постановки на квартирний 

облік». 

 

4. Здійснення надання безоплатної правової допомоги 

понад 120, консультації надавалися, в основному, з цивільного, сімейного, 

земельного, житлового, трудового та соціального права (права учасників бойових дій 

та членів їхніх родин на житло, земельні ділянки, розширення житлових умов, 

отримання інвалідності пов’язаної із бойовими діями, участі у бойових діях, 

отримання разової грошової допомоги тощо; сиріт, одиноких матерів). 

 



5. Угоди про співпрацю та партнерство: 

1. Угода про проходження виробничої практики студентами-консультантами ЮК 

«АСТРЕЯ», студентами Факультету права та міжнародних відносин на базі 

адвокатського об’єднання «АРТІЛЬ АДВОКАТІВ», м. Київ, вул. Борисоглібська, 

16 в, офіс АО «Артіль адвокатів», 20 вересня 2017 року; 

2. Угоди про співпрацю між Юридичною клінікою «АСТРЕЯ» і Юридичною 

компанією «MІЛЛЕР», Адвокатською компанією «АРЦЕО», Юридичною 

компанією «Хатнюк і партнери». 

3. Весною 2018 року увійшли до складу Національної асоціації юридичних клінік 

України. 

Всього за чотири роки діяльності ЮК «АСТРЕЯ» (2014-2018 рр.): 

❖ було проведено чотири круглих столи до Тижня права на тему: «Права людини в 

сучасних умовах розбудови громадянського суспільства в Україні»; 

❖ п’ять Шкіл права з цивільного, сімейного та кримінального процесуального права; 

❖ понад 40 майстер-класів; 

❖ щороку безоплатні правові консультації отримують понад 100 громадян;  

❖ налагоджено співпрацю та партнерство з Міністерством юстиції України, 

Координаційною радою молодих юристів при Міністерстві України; Національною 

школою суддів України, Національною академією прокуратури України, Асоціацією 

правників України, Координаційним центром з надання правової допомоги, 

Місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги та 

провідними юридичними компаніями та адвокатськими об’єднаннями. 

❖ створено п’ять баз практики для студентів Факультету права та міжнародних 

відносин; 

❖ проводяться, регулярні, практико спрямовані ознайомчі екскурсії, в рамках центру 

юридичної деонтології, до державних органів влади, місцевого самоврядування та 

громадських організацій (юридичних та адвокатських компаній). 

 

 

03 жовтня 2018 року     Андрій Чернега 

 


