ДОВІДНИК ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯКІ НАДАЮТЬ
БЕЗОПЛАТНУ ЮРИДИЧНУ ДОПОМОГУ
ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ ТА
ПОСТРАЖДАЛИМ В ХОДІ КОНФЛІКТУ
ЛЮДЯМ В УКРАЇНІ
Довідник був підготовлений Кластером з питань захисту в Україні
для надання інформації про безоплатну правову допомогу
внутрішньо переміщеним особам і людям, постраждалим в ході
конфлікту.

З питань щодо довідника, будь ласка, пишіть на адресу:
UkraineInfoManagement@unhcr.org
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Головні терміни
* Усі види правової допомоги:
•

Відновлення або отримання документів (свідоцтв про народження, шлюб, смерть).

•

Постановка на облік ВПО, отримання довідки ВПО.

•

Питання житла, землі та майна (всі питання щодо власності, включаючи спори і компенсацію).

•

Доступ до соціальних сервісів.

•

Свобода пересування, порядок оформлення дозволу на перетин лінії розмежування.

•

Доступ до соціальних виплат: пенсій, соціальної допомоги, субсидій, тощо.

•

Допомога в судових процесах.

•

Юридична допомога потерпілим від гендерно-обумовленого насильства.

•

Інші правові консультації.

** Первинна та вторинна правова допомога та доступ до електронних сервісів Міністерства юстиції України:
•

Надання правової інформації; консультацій і роз’яснень з правових питань.

•

Складення заяв, скарг, інших документів правового характеру, у тому числі процесуальних документів.

•

Захист.

•

Здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на таку допомогу в судах, інших державних органах, органах місцевого
самоврядування та перед іншими особами.

•

Доступ до електронних сервісів Міністерства юстиції України.

•

Мобільні та дистанційні пункти доступу до правової допомоги.
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У довіднику організацій, які надають безоплатну юридичну допомогу внутрішньо переміщеним та постраждалим в ході конфлікту людям в
Україні, містяться дані про міжнародні та національні організації, а також про мережу державних центрів з надання безоплатної правової
допомоги, які надають первинну та вторинну правову допомогу відповідно до положень Закону України «Про правову допомогу» від 2011 р.
Безоплатна первинна правова допомога передбачає надання допомоги з доступом до законів: консультації та пояснення правових питань;
допомога у написанні правових запитів, скарг та інших правових документів (крім процедурних документів); а також допомогу в отриманні
вторинної правової допомоги та послуг посередництва. Безоплатна вторинна правова допомога стосується отримання доступу до
правосуддя: представництво осіб у судах, трибуналах та в інших державних установах; а також складання процедурних документів.
Відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу», первинна правова допомога надається всім громадянам України, тоді як
вторинна правова допомога надається лише певним категоріям маргіналізованих осіб.
У довіднику організацій, які надають безоплатну юридичну допомогу внутрішньо переміщеним та постраждалим в ході конфлікту людям в
Україні, вказані не всі державні центри з надання безоплатної правової допомоги. Щоб переглянути список усіх центрів, перегляньте, будь
ласка, наступні сайти:
•

Координаційний центр: https://www.legalaid.gov.ua/kontakty/

•

Регіональні центри: https://www.legalaid.gov.ua/kontakty/region-centers

•

Місцеві центри: https://www.legalaid.gov.ua/kontakty/local-centers
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Гарячі лінії з юридичних питань
Звернення приймаються з усієї території України.
№

1

ОРГАНІЗАЦІЯ

БО "Благодійний фонд"
Восток СОС"

ВЕБ-САЙТ

www.vostok-sos.org

ТИПИ ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, ЩО НАДАЄТЬСЯ
ОРГАНІЗАЦІЄЮ

Усі види юридичної допомоги*

НОМЕР ТЕЛЕФОНУ

38(068)8272895
38(095)3748270
38 (068)6642104
38 (099)2976434

ГРАФІК РОБОТИ

Пн-Пт
10:00-18:00

38(050)0445601(є у Viber)
38(068)5699306 (є у Viber)
2

3

БО "Благодійний фонд"
ГОРЄНІЄ"

БО "Благодійний фонд"
Право на захист"

ГО "Агентство
4 демократичного розвитку
Донбасу"
5

ГО "Активна громадянська
позиція"

www.fgorenie.org

Усі види юридичної допомоги*

Скайп:
yurist.gorenie.dp
yurist.gorenie.dn
yurist.gorenie.zp

Пн-Пт
9:00-17:00

www.r2p.org.ua

Усі види юридичної допомоги*

38(099)5075090
38(068)5075090
38(093)5075090

www.zminy-misto.com

Усі види юридичної допомоги*

38(066)7112613

Пн-Пт
09:00-17:00

38(067)6240042
38(044)2273539

Пн-Пт
10:00-18:00
Сб 10:00-14:00

www.facebook.com/gro
Первинна правова допомога
ups/citizen1agp

Пн-Пт
9:00-18:00

Усі види юридичної допомоги*: відновлення або отримання документів (свідоцтв про народження, шлюб, смерть); постановка на облік ВПО, отримання довідки ВПО;
питання житла, землі та майна (всі питання щодо власності, включаючи спори і компенсацію); доступ до соціальних сервісів; свобода пересування, порядок
оформлення дозволу на перетин лінії розмежування; доступ до соціальних виплат: пенсій, соціальної допомоги, субсидій, тощо; допомога в судових процесах;
юридична допомога потерпілим від гендерно-обумовленого насильства; інші правові консультації.
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6 ГО «Донбас СОС»

7 ГО “Крим SOS”

www.donbasssos.org
www.fb.com/DonbassS
Первинна юридична допомога
OS/

Усі види юридичної допомоги*

Київ:
38(063)0731619
38(095)0315397
Херсон:
38(095)2775355

Перетин КПВВ з АР Крим

38(067)2240173 (є у Viber
та WhatsApp)

www.la-strada.org.ua

Юридична допомога постраждалим від домашнього
насильства, торгівлі людьми та ґендерно-зумовленого
насильства

0 800 500 335
(безкоштовно)
24/7
116123
(безкоштовно з мобільних)

www.krymsos.com

ГО “Кримська правозахитсна
https://crimeahrg.org
8 група”

9 ГО “Ла Страда-Україна”

0 800 309110
(безкоштовно)
Пн-Пт
online консультація:
9.00-19.00
www.donbasssos.org/online
_ua/
Пн-Пт
10:00-19:00

Пн-Вс
9:30 - 19:00

10

Данська рада у справах
біженців

www.drc.dk

Усі види юридичної допомоги*

380953642810
380635431585

Пн-Пт
9:00-17:00

11

Норвезька рада у справах
біженців

www.nrc.no

Усі види юридичної допомоги*

0 800 302 007.
(безкоштовно)

Пн-Пт
9:00-16:30

0 800 307 711
(безкоштовно)

Пн-Пт
9:00-18:00

Управління Верховного
12 комісара ООН у справах
біженців (УВКБ ООН)

Усі види юридичної допомоги*
Зверніть увагу: оператори гарячої лінії УВКБ ООН не
надають юридичні консультації. Всі запити про юридичну
https://www.unhcr.org/u
допомогу, які надходять на «гарячу лінію», щодня
a/
передаються адвокатам організацій «Право на захист»
(R2P) або «Десяте квітня» у відповідні офіси. Юристи
передзвонюють протягом трьох робочих днів.

Усі види юридичної допомоги*: відновлення або отримання документів (свідоцтв про народження, шлюб, смерть); постановка на облік ВПО, отримання довідки ВПО;
питання житла, землі та майна (всі питання щодо власності, включаючи спори і компенсацію); доступ до соціальних сервісів; свобода пересування, порядок
оформлення дозволу на перетин лінії розмежування; доступ до соціальних виплат: пенсій, соціальної допомоги, субсидій, тощо; допомога в судових процесах;
юридична допомога потерпілим від гендерно-обумовленого насильства; інші правові консультації.
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Центри допомоги та мобільні групи
Вінницька область
№

ОРГАНІЗАЦІЯ

ВЕБ-САЙТ

https://www.legalaid.gov.
Вінницький місцевий
ua/tsentry/
центр з надання
1
безоплатної вторинної
правової допомоги

МЕТОД НАДАННЯ
ДОПОМОГИ

ТИПИ ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, ЩО
НАДАЄТЬСЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

АДРЕСА

НОМЕР
ТЕЛЕФОНУ

ГРАФІК
РОБОТИ

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Первинна та вторинна правова допомога та
доступ до електронних сервісів Міністерства
юстиції України**

Вінниця, вул.
Порика, 29

(0432)560180

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Усі види юридичної допомоги*

Вінниця, вул.
Миколи
Оводова, 54

38(097)5854014 Пн-Пт 9:00Світлана
18:00
38(067)7274670
Наталя

Гайсинський місцевий https://www.legalaid.gov.
ua/tsentry/
центр з надання
3
безоплатної вторинної
правової допомоги

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Первинна та вторинна правова допомога та
доступ до електронних сервісів Міністерства
юстиції України**

Гайсин, вул.
(04334)20100
Івана Франка, 28

Пн-Пт 9:0018:00

Козятинський місцевий https://www.legalaid.gov.
ua/tsentry/
центр з надання
4
безоплатної вторинної
правової допомоги

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Первинна та вторинна правова допомога та
доступ до електронних сервісів Міністерства
юстиції України**

Козятин, вул.
(04342)20017
Героїв Майдану,
32

Пн-Чт 8:0017:00
Пт 8:0015:45

Регіональний центр з https://www.legalaid.gov.
надання безоплатної ua/tsentry/
5 вторинної правової
допомоги у Вінницькій
області

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Первинна та вторинна правова допомога та
доступ до електронних сервісів Міністерства
юстиції України**

Вінниця, вул.
Театральна, 14

цілодобово

2

ВМГО "Вінницька
правозахисна група"

www.vpg.org.ua

(0432)673999

Пн-Пт 9:0018:00

Усі види юридичної допомоги*: відновлення або отримання документів (свідоцтв про народження, шлюб, смерть); постановка на облік ВПО, отримання довідки ВПО;
питання житла, землі та майна (всі питання щодо власності, включаючи спори і компенсацію); доступ до соціальних сервісів; свобода пересування, порядок
оформлення дозволу на перетин лінії розмежування; доступ до соціальних виплат: пенсій, соціальної допомоги, субсидій, тощо; допомога в судових процесах;
юридична допомога потерпілим від гендерно-обумовленого насильства; інші правові консультації.
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Томашпільський
місцевий центр з
6 надання безоплатної
вторинної правової
допомоги

https://www.legalaid.gov.
ua/tsentry/

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Первинна та вторинна правова допомога та
доступ до електронних сервісів Міністерства
юстиції України**

Томашпіль,
площа Тараса
Шевченка, 6

(04348)21172

Пн-Пт 9:0018:00

Усі види юридичної допомоги*: відновлення або отримання документів (свідоцтв про народження, шлюб, смерть); постановка на облік ВПО, отримання довідки ВПО;
питання житла, землі та майна (всі питання щодо власності, включаючи спори і компенсацію); доступ до соціальних сервісів; свобода пересування, порядок
оформлення дозволу на перетин лінії розмежування; доступ до соціальних виплат: пенсій, соціальної допомоги, субсидій, тощо; допомога в судових процесах;
юридична допомога потерпілим від гендерно-обумовленого насильства; інші правові консультації.
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Волинська область
№

ОРГАНІЗАЦІЯ

Володимир-Волинський
місцевий центр з надання
1
безоплатної вторинної
правової допомоги

ВЕБ-САЙТ

МЕТОД НАДАННЯ
ДОПОМОГИ

ТИПИ ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ,
ЩО НАДАЄТЬСЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

АДРЕСА

НОМЕР
ТЕЛЕФОНУ

ГРАФІК
РОБОТИ

https://www.legalaid.gov. Центр допомоги
ua/tsentry/
(консультаційний центр)

Первинна та вторинна правова
допомога та доступ до
електронних сервісів
Міністерства юстиції України**

ВолодимирВолинський,
вул. Небесної
Сотні, 3

(03342)38011
(03342)38016

Пн-Пт 9:0018:00

Ковельський місцевий центр https://www.legalaid.gov. Центр допомоги
ua/tsentry/
з надання безоплатної
(консультаційний центр)
2
вторинної правової
допомоги

Первинна та вторинна правова
допомога та доступ до
електронних сервісів
Міністерства юстиції України**

Ковель, вул.
Степана
Бандери, 5

(03352)53063

Пн-Пт 9:0018:00

Луцький місцевий центр з
надання безоплатної
3
вторинної правової
допомоги

https://www.legalaid.gov. Центр допомоги
ua/tsentry/
(консультаційний центр)

Первинна та вторинна правова
допомога та доступ до
електронних сервісів
Міністерства юстиції України**

Луцьк, вул.
Прогресу, 7

(0332)770717

Пн-Пт 9:0018:00

Регіональний центр з
надання безоплатної
4 вторинної правової
допомоги у Волинській
області

https://www.legalaid.gov. Центр допомоги
ua/tsentry/
(консультаційний центр)

Первинна та вторинна правова
допомога та доступ до
електронних сервісів
Міністерства юстиції України**

Луцьк, вул.
Шопена, 22

(0332)787996
(0332)787995

цілодобово

Усі види юридичної допомоги*: відновлення або отримання документів (свідоцтв про народження, шлюб, смерть); постановка на облік ВПО, отримання довідки ВПО;
питання житла, землі та майна (всі питання щодо власності, включаючи спори і компенсацію); доступ до соціальних сервісів; свобода пересування, порядок
оформлення дозволу на перетин лінії розмежування; доступ до соціальних виплат: пенсій, соціальної допомоги, субсидій, тощо; допомога в судових процесах;
юридична допомога потерпілим від гендерно-обумовленого насильства; інші правові консультації.
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Дніпропетровська область
№

ОРГАНІЗАЦІЯ

Благодійна
організація
"Благодійний фонд"
ГОРІННЯ"

2

ВЕБ-САЙТ
www.fgorenie.org

МЕТОД НАДАННЯ
ДОПОМОГИ

ТИПИ ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, ЩО
НАДАЄТЬСЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

Центр допомоги Відновлення або отримання документів
(консультаційний (свідоцтв про народження, шлюб, смерть);
центр)
Постановка на облік ВПО, отримання довідки
ВПО; Питання житла, землі та майна (всі
питання щодо власності, включаючи спори і
компенсацію); Доступ до соціальних сервісів;
Свобода пересування, порядок оформлення
дозволу на перетин лінії розмежування;
Доступ до соціальних виплат: пенсій,
соціальної допомоги, субсидій, тощо;
Допомога в судових процесах; Юридична
допомога постраждалим від гендернообумовленого насильства;

АДРЕСА

НОМЕР
ТЕЛЕФОНУ

ГРАФІК РОБОТИ

Дніпро, пр. Дмитра 38(050)0445601 Пн-Пт 9:00-17:00
Яворницького, 71, 38(066)3555246
оф. 14
38(068)5699306
38(067)5626401
38(073)1063467

https://www.legalaid Центр допомоги
Дніпровський
Первинна та вторинна правова допомога та
.gov.ua/tsentry/
місцевий центр з
(консультаційний доступ до електронних сервісів Міністерства
центр)
юстиції України**
3 надання безоплатної
вторинної правової
допомоги

Дніпро, вул.
Січових Стрільців,
90

0800213103
Пн-Пт 9:00-17:00
38(098)0442995

Кам'янський місцевий https://www.legalaid Центр допомоги Первинна та вторинна правова допомога та
.gov.ua/tsentry/
центр з надання
(консультаційний доступ до електронних сервісів Міністерства
центр)
юстиції України**
4 безоплатної
вторинної правової
допомоги

Кам'янське, вул.
Москворецька, 19

964495152

Пн-Пт 9:00-17:00

Усі види юридичної допомоги*: відновлення або отримання документів (свідоцтв про народження, шлюб, смерть); постановка на облік ВПО, отримання довідки ВПО;
питання житла, землі та майна (всі питання щодо власності, включаючи спори і компенсацію); доступ до соціальних сервісів; свобода пересування, порядок
оформлення дозволу на перетин лінії розмежування; доступ до соціальних виплат: пенсій, соціальної допомоги, субсидій, тощо; допомога в судових процесах;
юридична допомога потерпілим від гендерно-обумовленого насильства; інші правові консультації.

10

Довідник організацій, які надають безоплатну юридичну допомогу | Cерпень 2020
https://www.legalaid Центр допомоги
Криворізький
Первинна та вторинна правова допомога та
.gov.ua/tsentry/
місцевий центр з
(консультаційний доступ до електронних сервісів Міністерства
центр)
юстиції України**
5 надання безоплатної
вторинної правової
допомоги

Кривий Ріг, вул.
Качалова, 2

38(098)0408370 Пн-Чт 8:00-17:00
Пт 8:00-15:45

https://www.legalaid Центр допомоги
Нікопольський
Первинна та вторинна правова допомога та
.gov.ua/tsentry/
місцевий центр з
(консультаційний доступ до електронних сервісів Міністерства
центр)
юстиції України**
6 надання безоплатної
вторинної правової
допомоги

Нікополь, вул. І.
Богуна, 9

38(056)6687540 Пн-Пт 9:00-18:00

https://www.legalaid Центр допомоги
Павлоградський
Первинна та вторинна правова допомога та
.gov.ua/tsentry/
місцевий центр з
(консультаційний доступ до електронних сервісів Міністерства
центр)
юстиції України**
7 надання безоплатної
вторинної правової
допомоги

Павлоград, вул.
Полтавська, 129

800213103

Пн-Пт 9:00-18:00

Регіональний центр з https://www.legalaid Центр допомоги Первинна та вторинна правова допомога та
надання безоплатної .gov.ua/tsentry/
(консультаційний доступ до електронних сервісів Міністерства
вторинної правової
центр)
юстиції України**
8
допомоги у
Дніпропетровській
області

Дніпро, вул.
Старокозацька,
56, 5 поверх

800213103

цілодобово

Українська
Гельсинська спілка з
прав людини на базі
9
ГО “Правозахисна
Група “СІЧ”

Дніпро, вул.
Пастера, 10,
приміщення 4

38(095)9033361
38(068)7620009
38(097)3833609
(для
попереднього
запису)

Вт-Чт 10:0016:00, Пн,Пт
09:00- 16:00
Перерва 13:0013:30

www.helsinki.org.ua Центр допомоги

(консультаційний
центр)

Усі види юридичної допомоги*

Усі види юридичної допомоги*: відновлення або отримання документів (свідоцтв про народження, шлюб, смерть); постановка на облік ВПО, отримання довідки ВПО;
питання житла, землі та майна (всі питання щодо власності, включаючи спори і компенсацію); доступ до соціальних сервісів; свобода пересування, порядок
оформлення дозволу на перетин лінії розмежування; доступ до соціальних виплат: пенсій, соціальної допомоги, субсидій, тощо; допомога в судових процесах;
юридична допомога потерпілим від гендерно-обумовленого насильства; інші правові консультації.
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Донецька область
№

ОРГАНІЗАЦІЯ

Благодійна організація

ВЕБ-САЙТ

МЕТОД НАДАННЯ
ДОПОМОГИ

ТИПИ ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, ЩО
НАДАЄТЬСЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

АДРЕСА

НОМЕР
ТЕЛЕФОНУ

ГРАФІК
РОБОТИ

www.r2p.org.ua

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Усі види юридичної допомоги*

Маріуполь, проспект 380995075090
Миру, 39
380685075090
380935075090

Пн-Пт 9:0018:00

www.r2p.org.ua

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Усі види юридичної допомоги*

Курахове, пр-т
Запорізький, 42-Б

380995075090
380685075090
380935075090

Пн-Пт 9:0018:00

Благодійна організація
3 "Благодійний фонд"
Право на захист"

www.r2p.org.ua

Мобільна група

Усі види юридичної допомоги*

Південна частина
Донецької області

380995075090
380685075090
380935075090

Благодійна організація
4 "Благодійний фонд"
Право на захист"

www.r2p.org.ua

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Усі види юридичної допомоги*

Слов'янськ, вул.
Світлодарська, 4

380995075090
380685075090
380935075090

Пн-Пт 9:0018:00

Благодійна організація
5 "Благодійний фонд"
Право на захист"

www.r2p.org.ua

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Усі види юридичної допомоги*

Бахмут, вул. Миру,
15-А

380995075090
380685075090
380935075090

Пн-Пт 9:0018:00

Благодійна організація
"Благодійний фонд"
6
Право на захист"

www.r2p.org.ua

Мобільна група

Усі види юридичної допомоги*

Північна частина
Донецької області,
Бахмут та
Бахмутський район

380995075090
380685075090
380935075090

ГО "Агентство
7 демократичного
розвитку Донбасу"

www.zminymisto.com

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Усі види юридичної допомоги*

Слов'янськ, вул.
Університетська, 47

38(066)7112613

www.vpg.net.ua

Мобільна група

Усі види юридичної допомоги*

1 "Благодійний фонд"

Право на захист"
Благодійна організація
2 "Благодійний фонд"

Право на захист"

8

ГО "Східна
правозахисна група"

Пн-Пт 09:0017:00

380968688502

Усі види юридичної допомоги*: відновлення або отримання документів (свідоцтв про народження, шлюб, смерть); постановка на облік ВПО, отримання довідки ВПО;
питання житла, землі та майна (всі питання щодо власності, включаючи спори і компенсацію); доступ до соціальних сервісів; свобода пересування, порядок
оформлення дозволу на перетин лінії розмежування; доступ до соціальних виплат: пенсій, соціальної допомоги, субсидій, тощо; допомога в судових процесах;
юридична допомога потерпілим від гендерно-обумовленого насильства; інші правові консультації.
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ГО "Східна
правозахисна група"

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Усі види юридичної допомоги*

Данська рада у справах www.drc.dk
біженців

Мобільна група

Відновлення або отримання документів
(свідоцтв про народження, шлюб,
смерть); Постановка на облік ВПО,
отримання довідки ВПО; Питання житла,
землі та майна (всі питання щодо
власності, включаючи спори і
компенсацію); Доступ до соціальних
сервісів; Свобода пересування, порядок
оформлення дозволу на перетин лінії
розмежування; Доступ до соціальних
виплат: пенсій, соціальної допомоги,
субсидій, тощо; Допомога в судових
процесах; Юридична допомога
постраждалим від гендернообумовленого насильства;

Данська рада у справах www.drc.dk
біженців

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Відновленняабоотриманнядокументів(сві
доцтвпронародження,шлюб,смерть);Пос
тановканаоблікВПО,отриманнядовідкиВ
ПО;Питанняжитла,землітамайна(всіпита
ннящодовласності,включаючиспориікомп
енсацію);Доступдосоціальнихсервісів;Св
ободапересування,порядокоформленняд
озволунаперетинлініїрозмежування;Дост
упдосоціальнихвиплат:пенсій,соціальної
допомоги,субсидій,тощо;

www.vpg.net.ua

9

10

11

Світлодарськ,просп. 380938432181
Перемоги, 1.
Будівля міської
лікарні, офіс
профспілкової
організації

Пн-Пт 10:0015:00

38(095)36428103
8(063)543158538
(095)8613095
38(073)1227464

Слов'янськ, вул.
Центральна
(колишня Карла
Маркса), 26

38(095)36428103
8(063)5431585

Усі види юридичної допомоги*: відновлення або отримання документів (свідоцтв про народження, шлюб, смерть); постановка на облік ВПО, отримання довідки ВПО;
питання житла, землі та майна (всі питання щодо власності, включаючи спори і компенсацію); доступ до соціальних сервісів; свобода пересування, порядок
оформлення дозволу на перетин лінії розмежування; доступ до соціальних виплат: пенсій, соціальної допомоги, субсидій, тощо; допомога в судових процесах;
юридична допомога потерпілим від гендерно-обумовленого насильства; інші правові консультації.
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Данська рада у справах www.drc.dk
біженців

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

12

Відновлення або отримання документів
(свідоцтв про народження, шлюб,
смерть); Постановка на облік ВПО,
отримання довідки ВПО; Питання житла,
землі та майна (всі питання щодо
власності, включаючи спори і
компенсацію); Доступ до соціальних
сервісів; Свобода пересування, порядок
оформлення дозволу на перетин лінії
розмежування; Доступ до соціальних
виплат: пенсій, соціальної допомоги,
субсидій, тощо; Допомога в судових
процесах; Юридична допомога
постраждалим від гендернообумовленого насильства;

Маріуполь, вул.
Італійська 116-А
(1ий поверх бізнесцентру "Шоколад")

38(095)8613095
38(073)1227464

Краматорський місцевий https://www.lega Центр допомоги
laid.gov.ua/tsent (консультаційний
центр з надання
13
ry/
безоплатної вторинної
центр)
правової допомоги

Первинна та вторинна правова допомога Краматорськ, вул.
та доступ до електронних сервісів
Василя Стуса, 24
Міністерства юстиції України**

0800213103
38(099)2669162

Пн-Пт 9:0018:00

Маріупольський
місцевий центр з
надання безоплатної
14 вторинної правової
допомоги

Первинна та вторинна правова допомога Маріуполь, вул.
та доступ до електронних сервісів
Харлампіївська, 15
Міністерства юстиції України**

(0629)474695

Пн-Чт 9:0018:00 Пт 9:0016:45 Сб-Нд
вихідні (за
необхідності
можливі
виїзди)

https://www.lega
laid.gov.ua/tsent
ry/

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Усі види юридичної допомоги*: відновлення або отримання документів (свідоцтв про народження, шлюб, смерть); постановка на облік ВПО, отримання довідки ВПО;
питання житла, землі та майна (всі питання щодо власності, включаючи спори і компенсацію); доступ до соціальних сервісів; свобода пересування, порядок
оформлення дозволу на перетин лінії розмежування; доступ до соціальних виплат: пенсій, соціальної допомоги, субсидій, тощо; допомога в судових процесах;
юридична допомога потерпілим від гендерно-обумовленого насильства; інші правові консультації.
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Норвезька рада у
справах біженців

www.nrc.no

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Відновлення або отримання документів
(свідоцтв про народження, шлюб,
смерть); Постановка на облік ВПО,
отримання довідки ВПО; Питання житла,
землі та майна (всі питання щодо
власності, включаючи спори і
компенсацію); Доступ до соціальних
сервісів; Свобода пересування, порядок
оформлення дозволу на перетин лінії
розмежування; Доступ до соціальних
виплат: пенсій, соціальної допомоги,
субсидій, тощо.

Норвезька рада у
справах біженців

www.nrc.no

Мобільна група

Відновлення або отримання документів
(свідоцтв про народження, шлюб,
смерть); Постановка на облік ВПО,
отримання довідки ВПО; Питання житла,
землі та майна (всі питання щодо
власності, включаючи спори і
компенсацію); Доступ до соціальних
сервісів; Свобода пересування, порядок
оформлення дозволу на перетин лінії
розмежування; Доступ до соціальних
виплат: пенсій, соціальної допомоги,
субсидій, тощо.

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Усі види юридичної допомоги*

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Усі види юридичної допомоги*

15

16

www.pah.org.pl
Польська гуманітарна
www.childsmile.
17 акція в партнерстві з
ЗОБФ"Посмiшка дитини" org.ua

Польська гуманітарна

www.pah.org.pl
www.childsmile.
ЗОБФ"Посмiшка дитини" org.ua

18 акція в партнерстві з

Курахове, просп.
Соборний, 24

Єдина гаряча
лінія 0 800 302
007.
Безкоштовно зі
всіх
стаціонарних та
мобільних
телефонів у
межах України

Пн-Пт 9:0016:30

Єдина гаряча
лінія 0 800 302
007.
Безкоштовно зі
всіх
стаціонарних та
мобільних
телефонів у
межах України

Пн-Пт 9:0016:30

Бахмут, вул.
Свободи, 13

38(050)3869450

Пн-Пт 9:0017:00

Авдіївка, вул.
Комунальна, 6

38(050)3869470

Пн-Пт 9:0017:00

Усі види юридичної допомоги*: відновлення або отримання документів (свідоцтв про народження, шлюб, смерть); постановка на облік ВПО, отримання довідки ВПО;
питання житла, землі та майна (всі питання щодо власності, включаючи спори і компенсацію); доступ до соціальних сервісів; свобода пересування, порядок
оформлення дозволу на перетин лінії розмежування; доступ до соціальних виплат: пенсій, соціальної допомоги, субсидій, тощо; допомога в судових процесах;
юридична допомога потерпілим від гендерно-обумовленого насильства; інші правові консультації.
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https://www.lega Центр допомоги
Регіональний центр з
laid.gov.ua/tsent (консультаційний
надання безоплатної
ry/
центр)
19 вторинної правової
допомоги у Донецькій та
Запорізькій областях

Первинна та вторинна правова допомога Запоріжжя, просп.
та доступ до електронних сервісів
Соборний, 77
Міністерства юстиції України**

Українська Гельсинська www.helsinki.org Центр допомоги
.ua
спілка з прав людини
(консультаційний
центр)
20

Усі види юридичної допомоги*

Маріуполь, пр.
38(067)6210012
Адмірала Луніна, 21, 38(066)2818598
оф.2

Пн 9:00-15:00
Чт 14:00-18:00
(прийом без
попереднього
запису)

Українська Гельсинська www.helsinki.org Центр допомоги
.ua
(консультаційний
21 спілка з прав людини
центр)

Усі види юридичної допомоги*

Краматорськ, вул.
Катеринича, 18

38(098)2802922

Вт-Чт 10:0016:00 Ср
10:00-18:00

Українська Гельсинська www.helsinki.org Центр допомоги
.ua
спілка з прав людини
(консультаційний
центр)
22

Усі види юридичної допомоги*

Покровськ, вул.
Мандрика (Фрунзе),
6

38(095)6724575

Пн, Ср, Чт
9:00 -16:00
(Обідня
перерва 12:00
до 13:00)

Українська Гельсинська www.helsinki.org Центр допомоги
.ua
(консультаційний
23 спілка з прав людини
центр)

Усі види юридичної допомоги*

Торецьк, вул.
Дружби, 24а

38(066)5844168

Вт, Чт, Пт
9:00 -16:00

0800213103
380612244450

цілодобово

Усі види юридичної допомоги*: відновлення або отримання документів (свідоцтв про народження, шлюб, смерть); постановка на облік ВПО, отримання довідки ВПО;
питання житла, землі та майна (всі питання щодо власності, включаючи спори і компенсацію); доступ до соціальних сервісів; свобода пересування, порядок
оформлення дозволу на перетин лінії розмежування; доступ до соціальних виплат: пенсій, соціальної допомоги, субсидій, тощо; допомога в судових процесах;
юридична допомога потерпілим від гендерно-обумовленого насильства; інші правові консультації.
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Житомирська область
№

ОРГАНІЗАЦІЯ

ВЕБ-САЙТ

МЕТОД НАДАННЯ
ДОПОМОГИ

Бердичівський місцевий
центр з надання
1
безоплатної вторинної
правової допомоги

https://www.legalaid. Центр допомоги
gov.ua/tsentry/
(консультаційний

Житомирський місцевий
центр з надання
2
безоплатної вторинної
правової допомоги

https://www.legalaid. Центр допомоги
gov.ua/tsentry/
(консультаційний

Коростенський місцевий
центр з надання
3
безоплатної вторинної
правової допомоги

https://www.legalaid. Центр допомоги
gov.ua/tsentry/
(консультаційний

Новоград-Волинський
місцевий центр з надання
4
безоплатної вторинної
правової допомоги

https://www.legalaid. Центр допомоги
gov.ua/tsentry/
(консультаційний

Регіональний центр з
надання безоплатної
5 вторинної правової
допомоги у Житомирській
області

https://www.legalaid. Центр допомоги
gov.ua/tsentry/
(консультаційний

центр)

центр)

центр)

центр)

центр)

ТИПИ ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, ЩО
НАДАЄТЬСЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

АДРЕСА

НОМЕР
ТЕЛЕФОНУ

ГРАФІК
РОБОТИ

Первинна та вторинна правова допомога та Бердичів, вул.
доступ до електронних сервісів
Чорновола, 9
Міністерства юстиції України**

(04143)41442

Пн-Пт 9:0018:00

Первинна та вторинна правова допомога та Житомир, вул.
доступ до електронних сервісів
Гагаріна, 47
Міністерства юстиції України**

(0412)430176
(0412)431589

Пн-Пт 9:0018:00

Первинна та вторинна правова допомога та Коростень, вул. (04142)50945
доступ до електронних сервісів
Сосновського,
(04142)50949
Міністерства юстиції України**
28г

Пн-Пт 9:0018:00

Первинна та вторинна правова допомога та Новограддоступ до електронних сервісів
Волинський,
Міністерства юстиції України**
вул. Івана
Франка, 31а

(04141)21582

Пн-Пт 9:0018:00

Первинна та вторинна правова допомога та Житомир,
доступ до електронних сервісів
майдан
Міністерства юстиції України**
Соборний, 1

(0412)422312
(0412)422311
(0412)422313

цілодобово

Усі види юридичної допомоги*: відновлення або отримання документів (свідоцтв про народження, шлюб, смерть); постановка на облік ВПО, отримання довідки ВПО;
питання житла, землі та майна (всі питання щодо власності, включаючи спори і компенсацію); доступ до соціальних сервісів; свобода пересування, порядок
оформлення дозволу на перетин лінії розмежування; доступ до соціальних виплат: пенсій, соціальної допомоги, субсидій, тощо; допомога в судових процесах;
юридична допомога потерпілим від гендерно-обумовленого насильства; інші правові консультації.
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Закарпатська область
№

ОРГАНІЗАЦІЯ

ВЕБ-САЙТ

МЕТОД НАДАННЯ
ДОПОМОГИ

ТИПИ ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, ЩО
НАДАЄТЬСЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

АДРЕСА

НОМЕР
ТЕЛЕФОНУ

ГРАФІК
РОБОТИ

Мукачівський місцевий https://www.legalaid Центр допомоги
.gov.ua/tsentry/
центр з надання
(консультаційний
1
безоплатної вторинної
центр)
правової допомоги

Первинна та вторинна правова допомога та
доступ до електронних сервісів Міністерства
юстиції України**

Мукачево, вул.
Пушкіна, 30

(03131)57617

Пн-Пт 9:0018:00

Регіональний центр з https://www.legalaid Центр допомоги
надання безоплатної .gov.ua/tsentry/
(консультаційний
центр)
2 вторинної правової
допомоги у
Закарпатській області

Первинна та вторинна правова допомога та
доступ до електронних сервісів Міністерства
юстиції України**

Ужгород, вул.
Загорська, 51

(0312)643250

цілодобово

Ужгородський
місцевий центр з
3 надання безоплатної
вторинної правової
допомоги

Первинна та вторинна правова допомога та
доступ до електронних сервісів Міністерства
юстиції України**

Ужгород, вул.
Загорська, 51

(0312)641505

Пн-Пт 9:0018:00

Первинна та вторинна правова допомога та
доступ до електронних сервісів Міністерства
юстиції України**

Хуст, вул. Івана (03142)51801
Франка, 6

Пн-Пт 9:0018:00

https://www.legalaid Центр допомоги
.gov.ua/tsentry/
(консультаційний

центр)

https://www.legalaid Центр допомоги
Хустський місцевий
.gov.ua/tsentry/
центр з надання
(консультаційний
4
безоплатної вторинної
центр)
правової допомоги

Усі види юридичної допомоги*: відновлення або отримання документів (свідоцтв про народження, шлюб, смерть); постановка на облік ВПО, отримання довідки ВПО;
питання житла, землі та майна (всі питання щодо власності, включаючи спори і компенсацію); доступ до соціальних сервісів; свобода пересування, порядок
оформлення дозволу на перетин лінії розмежування; доступ до соціальних виплат: пенсій, соціальної допомоги, субсидій, тощо; допомога в судових процесах;
юридична допомога потерпілим від гендерно-обумовленого насильства; інші правові консультації.
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Запорізька область
№

ОРГАНІЗАЦІЯ

Бердянський місцевий
центр з надання
1
безоплатної вторинної
правової допомоги

ВЕБ-САЙТ

МЕТОД НАДАННЯ
ДОПОМОГИ

ТИПИ ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, ЩО
НАДАЄТЬСЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

АДРЕСА

НОМЕР
ТЕЛЕФОНУ

ГРАФІК
РОБОТИ

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Первинна та вторинна правова допомога
та доступ до електронних сервісів
Міністерства юстиції України**

Бердянськ, вул.
Свободи, 115/8

(06153)48943 (06 Пн-Пт 9:00153)48942
18:00

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Усі види юридичної допомоги*

Запоріжжя, вул.
Українська, 57б

38(097)4351764

Вт-Чт
10:00-17:00
за
первинним
записом по
телефону

Запорізький місцевий центр https://www.legalaid.
gov.ua/tsentry/
з надання безоплатної
4
вторинної правової
допомоги

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Первинна та вторинна правова допомога
та доступ до електронних сервісів
Міністерства юстиції України**

Запоріжжя,
просп.
Соборний, 77

(061)7646077

Пн-Пт 9:0018:00

Мелітопольський місцевий
центр з надання
6
безоплатної вторинної
правової допомоги

https://www.legalaid.
gov.ua/tsentry/

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Первинна та вторинна правова допомога
та доступ до електронних сервісів
Міністерства юстиції України**

Мелітополь, вул. (0619)430058
Вакуленчука, 99

Пн-Пт 9:0018:00

Регіональний центр з
надання безоплатної
9 вторинної правової
допомоги у Донецькій та
Запорізькій областях

https://www.legalaid.
gov.ua/tsentry/

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Первинна та вторинна правова допомога
та доступ до електронних сервісів
Міністерства юстиції України**

Запоріжжя,
просп.
Соборний, 77

цілодобово

3

https://www.legalaid.
gov.ua/tsentry/

Громадська правозахисна
організація "ЕгідаЗапоріжжя"

0800213103
380612244450

Усі види юридичної допомоги*: відновлення або отримання документів (свідоцтв про народження, шлюб, смерть); постановка на облік ВПО, отримання довідки ВПО;
питання житла, землі та майна (всі питання щодо власності, включаючи спори і компенсацію); доступ до соціальних сервісів; свобода пересування, порядок
оформлення дозволу на перетин лінії розмежування; доступ до соціальних виплат: пенсій, соціальної допомоги, субсидій, тощо; допомога в судових процесах;
юридична допомога потерпілим від гендерно-обумовленого насильства; інші правові консультації.
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Українська Гельсинська
спілка з прав людини
10

www.helsinki.org.ua

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Усі види юридичної допомоги*

Запоріжжя, пр.
Соборний, буд.
109, 3 поверх,
офіс 307

38(097)3691755
38(061)2705363

Вт,Сб
10:00-16:00
Прийом за
попереднім
записом

Усі види юридичної допомоги*: відновлення або отримання документів (свідоцтв про народження, шлюб, смерть); постановка на облік ВПО, отримання довідки ВПО;
питання житла, землі та майна (всі питання щодо власності, включаючи спори і компенсацію); доступ до соціальних сервісів; свобода пересування, порядок
оформлення дозволу на перетин лінії розмежування; доступ до соціальних виплат: пенсій, соціальної допомоги, субсидій, тощо; допомога в судових процесах;
юридична допомога потерпілим від гендерно-обумовленого насильства; інші правові консультації.
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Івано-Франківська область
№

ОРГАНІЗАЦІЯ

ВЕБ-САЙТ

МЕТОД НАДАННЯ
ДОПОМОГИ

ТИПИ ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, ЩО
НАДАЄТЬСЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

АДРЕСА

НОМЕР
ТЕЛЕФОНУ

ГРАФІК
РОБОТИ

Івано-Франківський
місцевий центр з
1 надання безоплатної
вторинної правової
допомоги

https://www.legalaid.gov.
ua/tsentry/

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Первинна та вторинна правова
допомога та доступ до електронних
сервісів Міністерства юстиції України**

ІваноФранківськ, вул.
Івана Франка, 4

(034)2559066

Пн-Пт 9:0018:00

Калуський місцевий
центр з надання
2
безоплатної вторинної
правової допомоги

https://www.legalaid.gov.
ua/tsentry/

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Первинна та вторинна правова
допомога та доступ до електронних
сервісів Міністерства юстиції України**

Калуш, вул.
Бандери, 18

(034)7266693

Пн-Пт 9:0018:00

Коломийський місцевий https://www.legalaid.gov.
ua/tsentry/
центр з надання
3
безоплатної вторинної
правової допомоги

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Первинна та вторинна правова
допомога та доступ до електронних
сервісів Міністерства юстиції України**

Коломия, вул.
Адама
Міцкевича, 8

(03433)46376

Пн-Пт 9:0018:00

Регіональний центр з
надання безоплатної
4 вторинної правової
допомоги в ІваноФранківській області

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Первинна та вторинна правова
допомога та доступ до електронних
сервісів Міністерства юстиції України**

ІваноФранківськ, вул.
Грюнвальдська,
8

(034)2556113

цілодобово

https://www.legalaid.gov.
ua/tsentry/

Усі види юридичної допомоги*: відновлення або отримання документів (свідоцтв про народження, шлюб, смерть); постановка на облік ВПО, отримання довідки ВПО;
питання житла, землі та майна (всі питання щодо власності, включаючи спори і компенсацію); доступ до соціальних сервісів; свобода пересування, порядок
оформлення дозволу на перетин лінії розмежування; доступ до соціальних виплат: пенсій, соціальної допомоги, субсидій, тощо; допомога в судових процесах;
юридична допомога потерпілим від гендерно-обумовленого насильства; інші правові консультації.
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Київ
№

ОРГАНІЗАЦІЯ

ВЕБ-САЙТ

МЕТОД НАДАННЯ
ДОПОМОГИ

ТИПИ ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, ЩО НАДАЄТЬСЯ
ОРГАНІЗАЦІЄЮ

АДРЕСА

НОМЕР
ТЕЛЕФОНУ

ГРАФІК
РОБОТИ

Благодійний
1 фонд Восток
SOS

www.vostok-sos.org

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Усі види юридичної допомоги*

Київ, Печерський 38(068)6642104 Пн-Пт 10:00узвіз, 19, оф.
38(099)2976434 18:00
201-203
38(066)6171458

ГО "Ерлайт"
об'єднання
постраждалих
мирних
2
громадян від
військового
конфлікту на
Донбасі

www.ngo.airlight.com.ua

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Усі види юридичної допомоги*

Київ,
вул.Еспланадна,
4-6, офіс 102

Громадська
організація
"Активна
громадянська
позиція"

3

www.facebook.com/grou Мобільна група
ps/citizen1agp

Первинна правова допомога: допомога в
отриманні дорослими і дітьми статусу потерпілого
від збройного конфлікту і військової агресії;
питання нерухомості та рухомого майна (всі
питання щодо власності, спори і компенсації);
консультації по компенсації моральної шкоди;
Відновлення або отримання документів (свідоцтв
про народження, шлюб, смерть); взяття на облік
ВПО, отримання та перереєстрація довідки
переселенця; доступ до соціальних сервісів;
свобода переміщення; порядок оформлення
відповідних дозвільних документів; Доступ до
соціальних виплат: пенсій, соціальної допомоги,
субсидій, тощо; консультації в сфері медичного
права (право на безкоштовну медичну допомогу,
взаємовідносини між пацієнтами, медичним

38(099)0303064 Пн-Пт 8:00Ігор Сергійович 20:00

38(067)6240042 Пн-Пт 10.0038(044)2273539 18:00, Сб
10.00-14:00

Усі види юридичної допомоги*: відновлення або отримання документів (свідоцтв про народження, шлюб, смерть); постановка на облік ВПО, отримання довідки ВПО;
питання житла, землі та майна (всі питання щодо власності, включаючи спори і компенсацію); доступ до соціальних сервісів; свобода пересування, порядок
оформлення дозволу на перетин лінії розмежування; доступ до соціальних виплат: пенсій, соціальної допомоги, субсидій, тощо; допомога в судових процесах;
юридична допомога потерпілим від гендерно-обумовленого насильства; інші правові консультації.
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персоналом, медичними закладами); консультації
у сфері права на освіту (право на безкоштовну
освіту в дошкільних установах, безкоштовну
середню та вищу освіту, отримання державної
цільової підтримки студентами), допомога в
доступі до публічної інформації, зверненнях
громадян, тренінги з базової правової
грамотності; вторинна правова допомогана
досудовій стадії; допомога у зверненні до
Європейського суду з Прав Людини; правова
підтримка соціально незахищених груп ВПО
(багатодітні сім'ї, малозабезпечені сім'ї, неповні
сім'ї, інваліди тощо); інші правові консультації.
Адвокасі.
Громадська
організація
4 «Донбас СОС»

www.donbasssos.org
www.fb.com/DonbassS
OS/

онлайн приймальня

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Усі види юридичної допомоги*

http://www.donbasssos.
org/online_ua/

Крим SOS

www.krymsos.com

Мобільна група

Усі види юридичної допомоги*

Крим SOS

www.krymsos.com

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Усі види юридичної допомоги*

Київ, вул. Ділова, 0800309110
За
5, корпус 10А
Viber:
попередньою
38(093)5006918 домовленістю
Skype: login
“Donbas SOS”
38(063)0731619
38(095)0315397
38(096)6848847

5

6

Київ, вул.
Німецька 3, офіс
8

38(063)0731619 Пн-Пт 09:0038(095)0315397 18:00
38(096)6848847

Усі види юридичної допомоги*: відновлення або отримання документів (свідоцтв про народження, шлюб, смерть); постановка на облік ВПО, отримання довідки ВПО;
питання житла, землі та майна (всі питання щодо власності, включаючи спори і компенсацію); доступ до соціальних сервісів; свобода пересування, порядок
оформлення дозволу на перетин лінії розмежування; доступ до соціальних виплат: пенсій, соціальної допомоги, субсидій, тощо; допомога в судових процесах;
юридична допомога потерпілим від гендерно-обумовленого насильства; інші правові консультації.
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https://www.legalaid.gov Центр допомоги
Лівобережний
.ua/tsentry/
київський
(консультаційний
місцевий центр
центр)
з надання
7
безоплатної
вторинної
правової
допомоги

Первинна та вторинна правова допомога та
доступ до електронних сервісів Міністерства
юстиції України**

Київ,
Сімферопольськ
а, 5/1

(044)2231041

Пн-Пт 9:0018:00

Правобережний https://www.legalaid.gov Центр допомоги
.ua/tsentry/
київський
(консультаційний
місцевий центр
центр)
з надання
8
безоплатної
вторинної
правової
допомоги

Первинна та вторинна правова допомога та
доступ до електронних сервісів Міністерства
юстиції України**

Київ, вул.
Єреванська, 32

(044)5939760

Пн-Пт 9:0018:00

https://www.legalaid.gov Центр допомоги
Регіональний
центр з надання .ua/tsentry/
(консультаційний
безоплатної
центр)
9 вторинної
правової
допомоги у місті
Києві

Первинна та вторинна правова допомога та
доступ до електронних сервісів Міністерства
юстиції України**

Київ, вул.
Платона
Майбороди, 23

(044)5939800

цілодобово

Усі види юридичної допомоги*

Київ, вул.
Фролівська, 3/34,
оф. 70, 4-й
поверх

(044)3839519
(094)9286519

Пн-Чт 10:0018:00 (прийом
без
попереднього
запису) Пт
прийом за
попереднім
записом

10

Українська
Гельсинська
спілка з прав
людини

www.helsinki.org.ua

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Усі види юридичної допомоги*: відновлення або отримання документів (свідоцтв про народження, шлюб, смерть); постановка на облік ВПО, отримання довідки ВПО;
питання житла, землі та майна (всі питання щодо власності, включаючи спори і компенсацію); доступ до соціальних сервісів; свобода пересування, порядок
оформлення дозволу на перетин лінії розмежування; доступ до соціальних виплат: пенсій, соціальної допомоги, субсидій, тощо; допомога в судових процесах;
юридична допомога потерпілим від гендерно-обумовленого насильства; інші правові консультації.
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Київська область
ТИПИ ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, ЩО
НАДАЄТЬСЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

АДРЕСА

https://www.legalaid.gov Центр допомоги
Білоцерківський місцевий
центр з надання безоплатної .ua/tsentry/
(консультаційний
1
вторинної правової допомоги
центр)

Первинна та вторинна правова
допомога та доступ до електронних
сервісів Міністерства юстиції
України**

Біла Церква,
вул.
Б.Хмельницьког
о, 9

Броварський місцевий центр https://www.legalaid.gov Центр допомоги
.ua/tsentry/
з надання безоплатної
(консультаційний
2
вторинної правової допомоги
центр)

№

ОРГАНІЗАЦІЯ

ВЕБ-САЙТ

МЕТОД НАДАННЯ
ДОПОМОГИ

НОМЕР
ТЕЛЕФОНУ

ГРАФІК
РОБОТИ

(0456)334009

Пн-Пт 9:0018:00

Первинна та вторинна правова
Бровари, вул.
допомога та доступ до електронних Гагаріна, 16
сервісів Міністерства юстиції
України**

(067)3208089

Пн-Пт 9:0018:00

Вишневський місцевий центр https://www.legalaid.gov Центр допомоги
.ua/tsentry/
з надання безоплатної
(консультаційний
3
вторинної правової допомоги
центр)

Первинна та вторинна правова
Вишневе, вул.
допомога та доступ до електронних Південна, 5б
сервісів Міністерства юстиції
України**

(04598)53601

Пн-Пт 9:0018:00

https://www.legalaid.gov Центр допомоги
Регіональний центр з
.ua/tsentry/
надання безоплатної
(консультаційний
4
вторинної правової допомоги
центр)
у Київській області

Первинна та вторинна правова
Біла Церква,
допомога та доступ до електронних вул. Гайок, 4а
сервісів Міністерства юстиції
України**

(0456)312185

цілодобово

Усі види юридичної допомоги*: відновлення або отримання документів (свідоцтв про народження, шлюб, смерть); постановка на облік ВПО, отримання довідки ВПО;
питання житла, землі та майна (всі питання щодо власності, включаючи спори і компенсацію); доступ до соціальних сервісів; свобода пересування, порядок
оформлення дозволу на перетин лінії розмежування; доступ до соціальних виплат: пенсій, соціальної допомоги, субсидій, тощо; допомога в судових процесах;
юридична допомога потерпілим від гендерно-обумовленого насильства; інші правові консультації.
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Кіровоградська область
№

ОРГАНІЗАЦІЯ

ВЕБ-САЙТ

МЕТОД НАДАННЯ
ДОПОМОГИ

Голованівський
місцевий центр з
1 надання безоплатної
вторинної правової
допомоги

https://www.legalaid Центр допомоги
.gov.ua/tsentry/
(консультаційний

Кропивницький
місцевий центр з
3 надання безоплатної
вторинної правової
допомоги

https://www.legalaid Центр допомоги
.gov.ua/tsentry/
(консультаційний

Олександрійський
місцевий центр з
4 надання безоплатної
вторинної правової
допомоги

https://www.legalaid Центр допомоги
.gov.ua/tsentry/
(консультаційний

ТИПИ ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, ЩО
НАДАЄТЬСЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

АДРЕСА

НОМЕР
ТЕЛЕФОНУ

ГРАФІК
РОБОТИ

Первинна та вторинна правова допомога
та доступ до електронних сервісів
Міністерства юстиції України**

Голованівськ,вул.
Ціолковського, 1

(05252)
22583

Первинна та вторинна правова допомога
та доступ до електронних сервісів
Міністерства юстиції України**

Кропивницький,
вул. Архітектора
Паученка, 64/53

(0522)320824 Пн-Пт 8:0017:00

Первинна та вторинна правова допомога
та доступ до електронних сервісів
Міністерства юстиції України**

Олександрія, вул.
(05235)70440 Пн-Пт 8:00Першотравнева, 18
17:00

https://www.legalaid Центр допомоги
Регіональний центр з
.gov.ua/tsentry/
надання безоплатної
(консультаційний
центр)
5 вторинної правової
допомоги у
Кіровоградській області

Первинна та вторинна правова допомога
та доступ до електронних сервісів
Міністерства юстиції України**

Кропивницький,
вул. Дворцова,
32/29

(0522)321250 цілодобово

Українська Гельсинська www.helsinki.org.ua Центр допомоги
спілка з прав людини
(консультаційний
спільно з ГО
центр)
6
«Територія успіху»

Усі види юридичної допомоги*

Кропивницький, ул.
Тараса Карпи 84.
офіс 604

38(099)49619 Вт-Чт 10:0089.
17:00, Пт. 10:0018:00,
Прийом за
попереднім
записом

центр)

центр)

центр)

Пн-Пт 8:0017:00

Усі види юридичної допомоги*: відновлення або отримання документів (свідоцтв про народження, шлюб, смерть); постановка на облік ВПО, отримання довідки ВПО;
питання житла, землі та майна (всі питання щодо власності, включаючи спори і компенсацію); доступ до соціальних сервісів; свобода пересування, порядок
оформлення дозволу на перетин лінії розмежування; доступ до соціальних виплат: пенсій, соціальної допомоги, субсидій, тощо; допомога в судових процесах;
юридична допомога потерпілим від гендерно-обумовленого насильства; інші правові консультації.
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Луганська область
№

ОРГАНІЗАЦІЯ

ВЕБ-САЙТ

МЕТОД НАДАННЯ
ДОПОМОГИ

ТИПИ ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, ЩО НАДАЄТЬСЯ
ОРГАНІЗАЦІЄЮ

АДРЕСА

НОМЕР
ТЕЛЕФОНУ

ГРАФІК
РОБОТИ

www.r2p.org.ua
Благодійна
організація
1
"Благодійний фонд"
Право на захист"

Мобільна група

Усі види юридичної допомоги*

380995075090
380685075090
380935075090

www.r2p.org.ua
Благодійна
організація
2
"Благодійний фонд"
Право на захист"

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Усі види юридичної допомоги*

Сєвєродонецьк, 380995075090
Квартал МЖК
380685075090
«Мрія», 2, оф.
380935075090
12

Пн-Пт
8:00-17:00

Усі види юридичної допомоги*

Сєвєродонецьк, 38(068)8272895
вул.
38(095)3748270
Федоренка, 49- 38(095)3979848
А

Пн-Пт
10:0018:00

3

Благодійний фонд
Восток SOS

www.vostok-sos.org Центр допомоги

(консультаційний
центр)

ГО "Східна
4 правозахисна
група"

www.vpg.net.ua

Мобільна група

Усі види юридичної допомоги*

380968688502

ГО "Східна
правозахисна
5
група"

www.vpg.net.ua

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Усі види юридичної допомоги*

Лисичанськ,
380968688502
вул.
Ворошилова, 5,
оф. 203

Пн-Пт
10:0016:00

Усі види юридичної допомоги*: відновлення або отримання документів (свідоцтв про народження, шлюб, смерть); постановка на облік ВПО, отримання довідки ВПО;
питання житла, землі та майна (всі питання щодо власності, включаючи спори і компенсацію); доступ до соціальних сервісів; свобода пересування, порядок
оформлення дозволу на перетин лінії розмежування; доступ до соціальних виплат: пенсій, соціальної допомоги, субсидій, тощо; допомога в судових процесах;
юридична допомога потерпілим від гендерно-обумовленого насильства; інші правові консультації.
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Луганське обласне
відділення
Всеукраїнської
благодійної
6 організації«
Всеукраїнська
мережа людей, які
живуть з ВІЛ /
СНІД»

www.facebook.com/ Центр допомоги
plwh.lugansk/
(консультаційний

центр)

https://www.legalaid Центр допомоги
Міловський
.gov.ua/tsentry/
місцевий центр з
(консультаційний
надання
центр)
7
безоплатної
вторинної правової
допомоги

Норвезька рада у
справах біженців

8

www.nrc.no

Мобільна група

Відновлення або отримання документів (свідоцтв про
народження, шлюб, смерть); Постановка на облік
ВПО, отримання довідки ВПО; Доступ до соціальних
сервісів; Свобода пересування, порядок оформлення
дозволу на перетин лінії розмежування; Доступ до
соціальних виплат: пенсій, соціальної допомоги,
субсидій, тощо; Юридична допомога постраждалим
від гендерно-обумовленого насильства; Інші правові
консультації

Рубіжне, вул.
30 років
Перемоги, 10

38(050)6330981
38(093)8527605
юрист Каленов

Пн-Пт
9:00-17:00

Первинна та вторинна правова допомога та доступ до
електронних сервісів Міністерства юстиції України**

Мілове, вул.
Миру, 37

(06465)22949

Пн-Пт
8:00-17:00

Єдина гаряча
лінія 0 800 302
007.
Безкоштовно зі
всіх
стаціонарних та
мобільних
телефонів у
межах України

Пн-Пт
9:00-16:30

Відновлення або отримання документів (свідоцтв про
народження, шлюб, смерть); Постановка на облік
ВПО, отримання довідки ВПО; Питання житла, землі
та майна (всі питання щодо власності, включаючи
спори і компенсацію); Доступ до соціальних сервісів;
Свобода пересування, порядок оформлення дозволу
на перетин лінії розмежування; Доступ до соціальних
виплат: пенсій, соціальної допомоги, субсидій, тощо.

Усі види юридичної допомоги*: відновлення або отримання документів (свідоцтв про народження, шлюб, смерть); постановка на облік ВПО, отримання довідки ВПО;
питання житла, землі та майна (всі питання щодо власності, включаючи спори і компенсацію); доступ до соціальних сервісів; свобода пересування, порядок
оформлення дозволу на перетин лінії розмежування; доступ до соціальних виплат: пенсій, соціальної допомоги, субсидій, тощо; допомога в судових процесах;
юридична допомога потерпілим від гендерно-обумовленого насильства; інші правові консультації.
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Норвезька рада у
справах біженців

Відновлення або отримання документів (свідоцтв
про народження, шлюб, смерть); Постановка на
облік ВПО, отримання довідки ВПО; Питання
житла, землі та майна (всі питання щодо
власності, включаючи спори і компенсацію);
Доступ до соціальних сервісів; Свобода
пересування, порядок оформлення дозволу на
перетин лінії розмежування; Доступ до
соціальних виплат: пенсій, соціальної допомоги,
субсидій, тощо.

Станиця Луганська,
вул. Центральна 30,
(колишня вул.
Леніна)

https://www.legalaid Центр допомоги
Сєвєродонецький
.gov.ua/tsentry/
місцевий центр з
(консультаційний
надання
центр)
10
безоплатної
вторинної правової
допомоги

Первинна та вторинна правова допомога та
доступ до електронних сервісів Міністерства
юстиції України**

Сєвєродонецьк, вул. (06452)42543
Гоголя, 24

Пн-Пт
9:00-18:00

https://www.legalaid Центр допомоги
Старобільський
.gov.ua/tsentry/
місцевий центр з
(консультаційний
надання
центр)
11
безоплатної
вторинної правової
допомоги

Первинна та вторинна правова допомога та
доступ до електронних сервісів Міністерства
юстиції України**

Старобільськ, вул.
Руднєва, 6

(06461)24646

Пн-Пт
9:00-18:00

Усі види юридичної допомоги*

Станиця Луганська,
вул. 2 лінія 11, ГО
«СтаничноЛуганський центр
правової інформації
та юридичної
допомоги»

38(095)8225885

Вт-Чт
10:0016:00,
Пн,Пт
09:0016:00,
перерва
13:0013:30

www.nrc.no

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

9

www.helsinki.org.ua Центр допомоги
Українська
Гельсинська спілка
(консультаційний
з прав людини
центр)

12

Єдина гаряча
лінія 0 800 302
007.
Безкоштовно зі
всіх
стаціонарних та
мобільних
телефонів у
межах України

Пн-Пт
9:00-16:00

Усі види юридичної допомоги*: відновлення або отримання документів (свідоцтв про народження, шлюб, смерть); постановка на облік ВПО, отримання довідки ВПО;
питання житла, землі та майна (всі питання щодо власності, включаючи спори і компенсацію); доступ до соціальних сервісів; свобода пересування, порядок
оформлення дозволу на перетин лінії розмежування; доступ до соціальних виплат: пенсій, соціальної допомоги, субсидій, тощо; допомога в судових процесах;
юридична допомога потерпілим від гендерно-обумовленого насильства; інші правові консультації.
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Львівська область
№

ОРГАНІЗАЦІЯ

ВЕБ-САЙТ

МЕТОД НАДАННЯ
ДОПОМОГИ

ТИПИ ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, ЩО
НАДАЄТЬСЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

АДРЕСА

НОМЕР
ТЕЛЕФОНУ

ГРАФІК
РОБОТИ

Буський місцевий центр з https://www.legalaid Центр допомоги
.gov.ua/tsentry/
надання безоплатної
(консультаційний
1
вторинної правової
центр)
допомоги

Первинна та вторинна правова
допомога та доступ до електронних
сервісів Міністерства юстиції України**

Буськ, вул.
Петрушевича, 8

(264)21112

Пн-Пт 9:0018:00

Львівський місцевий
центр з надання
2
безоплатної вторинної
правової допомоги

https://www.legalaid Центр допомоги
.gov.ua/tsentry/
(консультаційний

Первинна та вторинна правова
допомога та доступ до електронних
сервісів Міністерства юстиції України**

Львів, вул.
Винниченка, 30

(032)2553665

Пн-Пт 9:0018:00

Регіональний центр з
надання безоплатної
3 вторинної правової
допомоги у Львівській
області

https://www.legalaid Центр допомоги
.gov.ua/tsentry/
(консультаційний

Первинна та вторинна правова
допомога та доступ до електронних
сервісів Міністерства юстиції України**

Львів, вул.
Валова 31

(032)2367495

цілодобово

Самбірський місцевий
центр з надання
4
безоплатної вторинної
правової допомоги

https://www.legalaid Центр допомоги
.gov.ua/tsentry/
(консультаційний

Первинна та вторинна правова
допомога та доступ до електронних
сервісів Міністерства юстиції України**

Самбір, вул.
Мазепи, 13

(03236)60654

Пн-Пт 9:0018:00

Стрийський місцевий
центр з надання
5
безоплатної вторинної
правової допомоги

https://www.legalaid Центр допомоги
.gov.ua/tsentry/
(консультаційний

Первинна та вторинна правова
допомога та доступ до електронних
сервісів Міністерства юстиції України**

Стрий, вул.
Ольги
Бачинської, 1а

(03245)70144
(067)1677144

Пн-Пт 9:0018:00

центр)

центр)

центр)

центр)

Усі види юридичної допомоги*: відновлення або отримання документів (свідоцтв про народження, шлюб, смерть); постановка на облік ВПО, отримання довідки ВПО;
питання житла, землі та майна (всі питання щодо власності, включаючи спори і компенсацію); доступ до соціальних сервісів; свобода пересування, порядок
оформлення дозволу на перетин лінії розмежування; доступ до соціальних виплат: пенсій, соціальної допомоги, субсидій, тощо; допомога в судових процесах;
юридична допомога потерпілим від гендерно-обумовленого насильства; інші правові консультації.
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Українська Гельсинська
спілка з прав людини
спільно з ГО Центр
6
правових та політичних
досліджень "СІМ"

www.helsinki.org.ua Центр допомоги

Червоноградський
місцевий центр з
7 надання безоплатної
вторинної правової
допомоги

https://www.legalaid Центр допомоги
.gov.ua/tsentry/
(консультаційний

Усі види юридичної допомоги*

Львів, проїзд
Крива Липа, 6,
3-й поверх

38(032)2432550 Вт,Ср 13:0038(094)8432550; 18:00 Чт,Пт
10:00-16:00
Прийом за
попереднім
записом.

Первинна та вторинна правова
допомога та доступ до електронних
сервісів Міністерства юстиції України**

Червоноград,
проспект
Шевченка, 21

(03249)31722

(консультаційний
центр)

центр)

Пн-Пт 9:0018:00

Усі види юридичної допомоги*: відновлення або отримання документів (свідоцтв про народження, шлюб, смерть); постановка на облік ВПО, отримання довідки ВПО;
питання житла, землі та майна (всі питання щодо власності, включаючи спори і компенсацію); доступ до соціальних сервісів; свобода пересування, порядок
оформлення дозволу на перетин лінії розмежування; доступ до соціальних виплат: пенсій, соціальної допомоги, субсидій, тощо; допомога в судових процесах;
юридична допомога потерпілим від гендерно-обумовленого насильства; інші правові консультації.
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Миколіївська область
№

ОРГАНІЗАЦІЯ

ВЕБ-САЙТ

МЕТОД НАДАННЯ
ДОПОМОГИ

ТИПИ ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, ЩО НАДАЄТЬСЯ
ОРГАНІЗАЦІЄЮ

АДРЕСА

НОМЕР
ТЕЛЕФОНУ

ГРАФІК
РОБОТИ

Вознесенський
місцевий центр з
1 надання безоплатної
вторинної правової
допомоги

https://www.legalaid
.gov.ua/tsentry/

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Первинна та вторинна правова допомога та
доступ до електронних сервісів Міністерства
юстиції України**

Вознесенськ,
вул. Київська,
26а

(05134)32514

Пн-Пт 8:0017:00

Миколаївський
місцевий центр з
2 надання безоплатної
вторинної правової
допомоги

https://www.legalaid
.gov.ua/tsentry/

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Первинна та вторинна правова допомога та
доступ до електронних сервісів Міністерства
юстиції України**

Миколаїв, вул.
Образцова, 4А/2

(0512)472090

Пн-Пт 8:0017:00

Регіональний центр з
надання безоплатної
3 вторинної правової
допомоги у
Миколаївській області

https://www.legalaid
.gov.ua/tsentry/

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Первинна та вторинна правова допомога та
доступ до електронних сервісів Міністерства
юстиції України**

Миколаїв, вул.
5-та
Слобідська,
125

(0512)550066

цілодобово

Усі види юридичної допомоги*: відновлення або отримання документів (свідоцтв про народження, шлюб, смерть); постановка на облік ВПО, отримання довідки ВПО;
питання житла, землі та майна (всі питання щодо власності, включаючи спори і компенсацію); доступ до соціальних сервісів; свобода пересування, порядок
оформлення дозволу на перетин лінії розмежування; доступ до соціальних виплат: пенсій, соціальної допомоги, субсидій, тощо; допомога в судових процесах;
юридична допомога потерпілим від гендерно-обумовленого насильства; інші правові консультації.
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Одеська область
№

ОРГАНІЗАЦІЯ

ВЕБ-САЙТ

Арцизький місцевий центр https://www.legalaid.gov.
ua/tsentry/
з надання безоплатної
1
вторинної правової
допомоги

МЕТОД НАДАННЯ
ДОПОМОГИ

ТИПИ ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, ЩО
НАДАЄТЬСЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

АДРЕСА

НОМЕР
ТЕЛЕФОНУ

ГРАФІК
РОБОТИ

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Первинна та вторинна правова
Арциз, вул.
допомога та доступ до електронних
Будівельників, 15б
сервісів Міністерства юстиції України**

(04845)31434

http://www.dk.od.ua/

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Усі види юридичної допомоги*

38(093)6628524 Пн-Пт 9:0038(095)2892681 18:00

Ізмаїльський місцевий
центр з надання
3
безоплатної вторинної
правової допомоги

https://www.legalaid.gov.
ua/tsentry/

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Первинна та вторинна правова
Ізмаїл, просп.
допомога та доступ до електронних
Миру, 23
сервісів Міністерства юстиції України**

(04841)59509

Пн-Пт 9:0018:00

Одеський місцевий центр
з надання безоплатної
4
вторинної правової
допомоги

https://www.legalaid.gov.
ua/tsentry/

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Первинна та вторинна правова
Одеса, вул.
допомога та доступ до електронних
Коблевська, 40
сервісів Міністерства юстиції України**

(048)7261445

Пн-Пт 9:0018:00

Подільський місцевий
центр з надання
5
безоплатної вторинної
правової допомоги

https://www.legalaid.gov.
ua/tsentry/

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Первинна та вторинна правова
Подільськ, вул.
допомога та доступ до електронних
Соборна, 194а
сервісів Міністерства юстиції України**

(04862)30734

Пн-Пт 9:0018:00

Регіональний центр з
надання безоплатної
6 вторинної правової
допомоги в Одеський
області

https://www.legalaid.gov.
ua/tsentry/

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Первинна та вторинна правова
Одеса, вул. Льва
допомога та доступ до електронних
Толстого, 6
сервісів Міністерства юстиції України**

(048)7262223

цілодобово

2

Громадська організація
"Десяте квітня"

Одеса, вул. Героїв
Крут (був.
Терешкової), 15, 5й поверх

Пн-Пт 9:0018:00

Усі види юридичної допомоги*: відновлення або отримання документів (свідоцтв про народження, шлюб, смерть); постановка на облік ВПО, отримання довідки ВПО;
питання житла, землі та майна (всі питання щодо власності, включаючи спори і компенсацію); доступ до соціальних сервісів; свобода пересування, порядок
оформлення дозволу на перетин лінії розмежування; доступ до соціальних виплат: пенсій, соціальної допомоги, субсидій, тощо; допомога в судових процесах;
юридична допомога потерпілим від гендерно-обумовленого насильства; інші правові консультації.
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Роздільнянський місцевий https://www.legalaid.gov.
ua/tsentry/
центр з надання
7
безоплатної вторинної
правової допомоги

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

https://www.facebook.co Центр допомоги
Громадська організація
8 Правозахисне товариство m/groups/helpcenterodes (консультаційний
sa/about/
"Співдружність"
центр)

Українська Гельсинська
спілка з прав людини
9

www.helsinki.org.ua

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Первинна та вторинна правова
Роздільна, вул.
допомога та доступ до електронних
Незалежності, 2
сервісів Міністерства юстиції України**

(04853)50366

Пн-Пт 9:0018:00

Усі види юридичної допомоги*

Одеса, вул. Велика (067)4842622
Арнаутська, 18/1

Пн-Пт
10:00-18:00

Усі види юридичної допомоги*

Одеса, вул.
Садиковська, 25

38(099)4437156, Пн, Ср
38(067)7411934 12:0018:00, Пт
13:00-17:00
Прийом за
попереднім
записом

Усі види юридичної допомоги*: відновлення або отримання документів (свідоцтв про народження, шлюб, смерть); постановка на облік ВПО, отримання довідки ВПО;
питання житла, землі та майна (всі питання щодо власності, включаючи спори і компенсацію); доступ до соціальних сервісів; свобода пересування, порядок
оформлення дозволу на перетин лінії розмежування; доступ до соціальних виплат: пенсій, соціальної допомоги, субсидій, тощо; допомога в судових процесах;
юридична допомога потерпілим від гендерно-обумовленого насильства; інші правові консультації.
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Полтавська область
№

ОРГАНІЗАЦІЯ

ВЕБ-САЙТ

МЕТОД НАДАННЯ
ДОПОМОГИ

ТИПИ ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, ЩО НАДАЄТЬСЯ
ОРГАНІЗАЦІЄЮ

АДРЕСА

НОМЕР
ТЕЛЕФОНУ

ГРАФІК
РОБОТИ

Кременчуцький
місцевий центр з
1 надання безоплатної
вторинної правової
допомоги

https://www.legalaid
.gov.ua/tsentry/

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Первинна та вторинна правова допомога та
доступ до електронних сервісів Міністерства
юстиції України**

Кременчук, вул. (0536)757520
Небесної Сотні,
54

Пн-Пт 9:0018:00

Лубенський місцевий
центр з надання
2
безоплатної вторинної
правової допомоги

https://www.legalaid
.gov.ua/tsentry/

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Первинна та вторинна правова допомога та
доступ до електронних сервісів Міністерства
юстиції України**

Лубни, вул.
Монастирська,
17

(05361)77479

Пн-Пт 9:0018:00

Полтавський місцевий
центр з надання
3
безоплатної вторинної
правової допомоги

https://www.legalaid
.gov.ua/tsentry/

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Первинна та вторинна правова допомога та
доступ до електронних сервісів Міністерства
юстиції України**

Полтава, вул.
Європейська,
37/40

(0532)560288

Пн-Пт 9:0018:00

https://www.legalaid Центр допомоги
Регіональний центр з
.gov.ua/tsentry/
надання безоплатної
(консультаційний
центр)
4 вторинної правової
допомоги у Полтавській
області

Первинна та вторинна правова допомога та
доступ до електронних сервісів Міністерства
юстиції України**

Полтава, вул.
Європейська,
37/40

(0532)562666

цілодобово

Усі види юридичної допомоги*: відновлення або отримання документів (свідоцтв про народження, шлюб, смерть); постановка на облік ВПО, отримання довідки ВПО;
питання житла, землі та майна (всі питання щодо власності, включаючи спори і компенсацію); доступ до соціальних сервісів; свобода пересування, порядок
оформлення дозволу на перетин лінії розмежування; доступ до соціальних виплат: пенсій, соціальної допомоги, субсидій, тощо; допомога в судових процесах;
юридична допомога потерпілим від гендерно-обумовленого насильства; інші правові консультації.
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Рівненська область
№

ОРГАНІЗАЦІЯ

ВЕБ-САЙТ

МЕТОД НАДАННЯ
ДОПОМОГИ

ТИПИ ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ,
ЩО НАДАЄТЬСЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

АДРЕСА

НОМЕР
ТЕЛЕФОНУ

ГРАФІК
РОБОТИ

Регіональний центр з
надання безоплатної
1 вторинної правової
допомоги у Рівненській
області

https://www.legalaid.gov.
ua/tsentry/

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Первинна та вторинна правова
допомога та доступ до
електронних сервісів
Міністерства юстиції України**

Рівне, вул.
Кавказька, 7

(0362)460109

цілодобово

Рівненський місцевий
центр з надання
2
безоплатної вторинної
правової допомоги

https://www.legalaid.gov.
ua/tsentry/

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Первинна та вторинна правова
допомога та доступ до
електронних сервісів
Міністерства юстиції України**

Рівне, вул.
Кавказька, 7

(0362)620683

Пн-Пт 9:0018:00

Сарненський місцевий
центр з надання
3
безоплатної вторинної
правової допомоги

https://www.legalaid.gov.
ua/tsentry/

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Первинна та вторинна правова
допомога та доступ до
електронних сервісів
Міністерства юстиції України**

Сарни, вул.
Суворова, 8

(03655)22220
(03655)22222

Пн-Пт 9:0018:00

www.helsinki.org.ua

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Усі види юридичної допомоги*

Працює у
телефонному та
онлайн режимі

38(0362)400851
38(067)3634131
(також цей номер
є у Viber)
(097) 895 16 27
(для внутрішньо
переміщених осіб)

Українська Гельсинська
спілка з прав людини
4

Усі види юридичної допомоги*: відновлення або отримання документів (свідоцтв про народження, шлюб, смерть); постановка на облік ВПО, отримання довідки ВПО;
питання житла, землі та майна (всі питання щодо власності, включаючи спори і компенсацію); доступ до соціальних сервісів; свобода пересування, порядок
оформлення дозволу на перетин лінії розмежування; доступ до соціальних виплат: пенсій, соціальної допомоги, субсидій, тощо; допомога в судових процесах;
юридична допомога потерпілим від гендерно-обумовленого насильства; інші правові консультації.
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Сумська область
№

ОРГАНІЗАЦІЯ

ВЕБ-САЙТ

МЕТОД НАДАННЯ
ДОПОМОГИ

ТИПИ ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, ЩО
НАДАЄТЬСЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

АДРЕСА

НОМЕР
ТЕЛЕФОНУ

ГРАФІК
РОБОТИ

Конотопський місцевий
центр з надання
2
безоплатної вторинної
правової допомоги

https://www.legalaid.gov.
ua/tsentry/

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Первинна та вторинна правова допомога
та доступ до електронних сервісів
Міністерства юстиції України**

Конотоп, вул.
Братів Лузанів,
43

(0542)665108

Пн-Пт 8:0017:00

Охтирський місцевий
центр з надання
3
безоплатної вторинної
правової допомоги

https://www.legalaid.gov.
ua/tsentry/

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Первинна та вторинна правова допомога
та доступ до електронних сервісів
Міністерства юстиції України**

Охтирка, вул.
Перемоги, 13

(05446)42223

Пн-Пт 8:0017:00

Регіональний центр з
надання безоплатної
4 вторинної правової
допомоги у Сумській
області

https://www.legalaid.gov.
ua/tsentry/

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Первинна та вторинна правова допомога
та доступ до електронних сервісів
Міністерства юстиції України**

Суми, вул.
(0542)603647
Першотравнева,
29

цілодобово

Сумський місцевий центр
з надання безоплатної
5
вторинної правової
допомоги

https://www.legalaid.gov.
ua/tsentry/

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Первинна та вторинна правова допомога
та доступ до електронних сервісів
Міністерства юстиції України**

Суми, вул.
Покровська, 9/1

Пн-Пт 8:0017:00

(0542)665108

Усі види юридичної допомоги*: відновлення або отримання документів (свідоцтв про народження, шлюб, смерть); постановка на облік ВПО, отримання довідки ВПО;
питання житла, землі та майна (всі питання щодо власності, включаючи спори і компенсацію); доступ до соціальних сервісів; свобода пересування, порядок
оформлення дозволу на перетин лінії розмежування; доступ до соціальних виплат: пенсій, соціальної допомоги, субсидій, тощо; допомога в судових процесах;
юридична допомога потерпілим від гендерно-обумовленого насильства; інші правові консультації.
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Українська Гельсинська
спілка з прав людини

www.helsinki.org.ua

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Усі види юридичної допомоги*

Суми, вул.
Бєлинського, 2,
офіс 4

38(095)3549888 Вт, Ср,
10:0016:00, Чт
09:00-18:00
(без
попереднь
ого запису)
Пн, Пт (за
попереднім
записом)

https://www.legalaid.gov.
ua/tsentry/

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Первинна та вторинна правова допомога
та доступ до електронних сервісів
Міністерства юстиції України**

Шостка, вул.
Горького, 4

(05449)73094

6

Шосткинський місцевий
центр з надання
8
безоплатної вторинної
правової допомоги

Пн-Пт 8:0017:00

Усі види юридичної допомоги*: відновлення або отримання документів (свідоцтв про народження, шлюб, смерть); постановка на облік ВПО, отримання довідки ВПО;
питання житла, землі та майна (всі питання щодо власності, включаючи спори і компенсацію); доступ до соціальних сервісів; свобода пересування, порядок
оформлення дозволу на перетин лінії розмежування; доступ до соціальних виплат: пенсій, соціальної допомоги, субсидій, тощо; допомога в судових процесах;
юридична допомога потерпілим від гендерно-обумовленого насильства; інші правові консультації.
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Тернопільська область
№

ОРГАНІЗАЦІЯ

ВЕБ-САЙТ

МЕТОД НАДАННЯ
ДОПОМОГИ

ТИПИ ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, ЩО
НАДАЄТЬСЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

АДРЕСА

НОМЕР
ТЕЛЕФОНУ

ГРАФІК
РОБОТИ

Кременецький місцевий центр з
надання безоплатної вторинної
1
правової допомоги

https://www.legalaid.
gov.ua/tsentry/

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Первинна та вторинна правова
Кременець, вул.
допомога та доступ до електронних Шевченка, 59а
сервісів Міністерства юстиції
України**

(03546)25233

Пн-Пт 9:0018:00

Регіональний центр з надання
безоплатної вторинної правової
2
допомоги у Тернопільській
області

https://www.legalaid.
gov.ua/tsentry/

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Первинна та вторинна правова
Тернопіль, вул.
допомога та доступ до електронних За Рудкою, 33
сервісів Міністерства юстиції
України**

(0352)528365

цілодобово

Тернопільський місцевий центр з https://www.legalaid.
надання безоплатної вторинної gov.ua/tsentry/
3
правової допомоги

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Первинна та вторинна правова
Тернопіль, вул.
допомога та доступ до електронних Шпитальна, 7
сервісів Міністерства юстиції
України**

(0352)521520

Пн-Пт 9:0018:00

Чортківський місцевий центр з
надання безоплатної вторинної
5
правової допомоги

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Первинна та вторинна правова
Чортків,вул.Степ
допомога та доступ до електронних ана Бандери, 20
сервісів Міністерства юстиції
України**

(03552)20950

Пн-Пт 9:0018:00

https://www.legalaid.
gov.ua/tsentry/

Усі види юридичної допомоги*: відновлення або отримання документів (свідоцтв про народження, шлюб, смерть); постановка на облік ВПО, отримання довідки ВПО;
питання житла, землі та майна (всі питання щодо власності, включаючи спори і компенсацію); доступ до соціальних сервісів; свобода пересування, порядок
оформлення дозволу на перетин лінії розмежування; доступ до соціальних виплат: пенсій, соціальної допомоги, субсидій, тощо; допомога в судових процесах;
юридична допомога потерпілим від гендерно-обумовленого насильства; інші правові консультації.
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Харківська область
№

ОРГАНІЗАЦІЯ

ВЕБ-САЙТ

МЕТОД НАДАННЯ
ДОПОМОГИ

ТИПИ ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, ЩО
НАДАЄТЬСЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

АДРЕСА

НОМЕР
ТЕЛЕФОНУ

ГРАФІК
РОБОТИ

Благодійна
організація
1
«Благодійний Фонд
«Карітас Харків»

http://caritas.kharkiv.ua/

Мобільна група

Усі види юридичної допомоги*

Благодійна
організація
2
«Благодійний Фонд
«Карітас Харків»

http://caritas.kharkiv.ua/

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Усі види юридичної допомоги*

Харків, вул.
Григорівське
шосе, 30

https://www.legalaid.gov Центр допомоги
Богодухівський
.ua/tsentry/
місцевий центр з
(консультаційний
3 надання безоплатної
центр)
вторинної правової
допомоги

Первинна та вторинна правова допомога та
доступ до електронних сервісів Міністерства
юстиції України**

Богодухів, вул. (05758)
Покровська, 5 30182

Пн-Чт 8:0017:00 Пт 8:0015:45

НГО ВІ "Станція
4 Харків"

Усі види юридичної допомоги*

Харків, вул.
Дмитрівська,
25

800302911

Пн-Пт 11:0016:00 Сб 11:0015:00

https://www.legalaid.gov Центр допомоги
Первомайський
.ua/tsentry/
місцевий центр з
(консультаційний
8 надання безоплатної
центр)
вторинної правової
допомоги

Первинна та вторинна правова допомога та
доступ до електронних сервісів Міністерства
юстиції України**

Лозова, вул.
СвятоМиколаївська,
4

(05745)27103 Пн-Пт 8:0017:00

Регіональний центр
з надання
безоплатної
9 вторинної правової
допомоги у
Луганській та
Харківській бластях

Первинна та вторинна правова допомога та
доступ до електронних сервісів Міністерства
юстиції України**

Харків, пл.
Свободи, 5, 6
під., 3 поверх

(057)7050352 цілодобово

www.station.kharkov.ua

https://www.legalaid.gov
.ua/tsentry/

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

38(050)40148 Пн-Пт 9:0020
18:00 Перерва
13:00-14:00
38(050)40148 Пн-Пт 9:0020
18:00 Перерва
13:00-14:00

Усі види юридичної допомоги*: відновлення або отримання документів (свідоцтв про народження, шлюб, смерть); постановка на облік ВПО, отримання довідки ВПО;
питання житла, землі та майна (всі питання щодо власності, включаючи спори і компенсацію); доступ до соціальних сервісів; свобода пересування, порядок
оформлення дозволу на перетин лінії розмежування; доступ до соціальних виплат: пенсій, соціальної допомоги, субсидій, тощо; допомога в судових процесах;
юридична допомога потерпілим від гендерно-обумовленого насильства; інші правові консультації.
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Харківська
правозахисна група

www.khpg.org

10

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

https://www.legalaid.gov Центр допомоги
Харківський
.ua/tsentry/
місцевий центр з
(консультаційний
надання
безоплатної
центр)
11
вторинної правової
допомоги

Усі види юридичної допомоги*

Харків, вул.
Свободи
(колишня
Іванова),
27,кв.8

38(057)70062 Пн-Пт 10.0081
18:00
38(057)70067
72
38(050)40530
15

Первинна та вторинна правова допомога та
доступ до електронних сервісів Міністерства
юстиції України**

Харків, просп.
Московський,
27

(057)3416571 Пн-Пт 9:0018:00

Чугуївська
правозахисна група

www.pereselenci.kh.ua

Мобільна група

Усі види юридичної допомоги*

Чугуївська
13 правозахисна група

www.pereselenci.kh.ua

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Усі види юридичної допомоги*

Чугуїв, вул.
Музейна, 16а

38(097)17938 Пн-Пт 9:0022
18:00

Первинна та вторинна правова допомога та
доступ до електронних сервісів Міністерства
юстиції України**

Чугуїв, вул.
Старонікольсь
ка, буд. 27а

(05746)40127 Пн-Пт 9:0018:00

Усі види юридичної допомоги*

м. Чугуїв, вул. 38(097)17938 Вт-Чт 9:00Б. Комарова,
22
17:00, перерва
буд. 20,
13:00-13:30
приміщення 14
Прийом за
попереднім
записом

12

Чугуївський місцевий https://www.legalaid.gov Центр допомоги
.ua/tsentry/
центр з надання
(консультаційний
центр)
14 безоплатної
вторинної правової
допомоги

15

www.helsinki.org.ua
Українська
Гельсинська спілка з
прав людини

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

38(098)83013
72

Усі види юридичної допомоги*: відновлення або отримання документів (свідоцтв про народження, шлюб, смерть); постановка на облік ВПО, отримання довідки ВПО;
питання житла, землі та майна (всі питання щодо власності, включаючи спори і компенсацію); доступ до соціальних сервісів; свобода пересування, порядок
оформлення дозволу на перетин лінії розмежування; доступ до соціальних виплат: пенсій, соціальної допомоги, субсидій, тощо; допомога в судових процесах;
юридична допомога потерпілим від гендерно-обумовленого насильства; інші правові консультації.
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Херсонська область
№

ОРГАНІЗАЦІЯ

Бериславський місцевий
центр з надання
1
безоплатної вторинної
правової допомоги

ВЕБ-САЙТ

МЕТОД НАДАННЯ
ДОПОМОГИ

АДРЕСА

НОМЕР ТЕЛЕФОНУ

ГРАФІК РОБОТИ

Первинна та вторинна правова
допомога та доступ до
електронних сервісів
Міністерства юстиції України**

Берислав,
вул.
Воскресенськ
а, 6а

(05546)76666

Пн-Пт 9:00-18:00

https://www.legalaid Центр допомоги
Голопристанський
місцевий центр з надання .gov.ua/tsentry/
(консультаційний
2
безоплатної вторинної
центр)
правової допомоги

Первинна та вторинна правова
допомога та доступ до
електронних сервісів
Міністерства юстиції України**

Гола
Пристань,
пров.
Курортний, 7

38(05539)21096

Пн-Пт 9:00-18:00

Громадська організація
3 "Білозерський центр
регіонального розвитку"

www.pravoЦентр допомоги
bilozerka.blogspot.c (консультаційний
om
центр)

Усі види юридичної допомоги*

Білозерка,
38(095)0874860
вул. Свободи, 38(068)5389006
86-а
38(05547)33768

Пн-ПТ 8:00-16:00

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Усі види юридичної допомоги*

Херсон,
просп.
Ушакова, 25,
офіс 618 (6
поверх)

38(095)4345758
38(095)8099507

Пн-Пт 9:00-18:00

Первинна та вторинна правова
допомога та доступ до
електронних сервісів
Міністерства юстиції України**

Каховка, вул.
Велика
Куликовська,
138

38(05536)20629

Пн-Пт 9:00-18:00

Громадська організація
"Десяте квітня"

https://www.legalaid Центр допомоги
.gov.ua/tsentry/
(консультаційний

ТИПИ ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ,
ЩО НАДАЄТЬСЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

центр)

http://www.dk.od.ua
/

4

Каховський місцевий
центр з надання
5
безоплатної вторинної
правової допомоги
6

Крим SOS

https://www.legalaid Центр допомоги
.gov.ua/tsentry/
(консультаційний

центр)
www.krymsos.com

Мобільна група

Усі види юридичної допомоги*

38(095)2775355 (цей
номер є у Viber)

Усі види юридичної допомоги*: відновлення або отримання документів (свідоцтв про народження, шлюб, смерть); постановка на облік ВПО, отримання довідки ВПО;
питання житла, землі та майна (всі питання щодо власності, включаючи спори і компенсацію); доступ до соціальних сервісів; свобода пересування, порядок
оформлення дозволу на перетин лінії розмежування; доступ до соціальних виплат: пенсій, соціальної допомоги, субсидій, тощо; допомога в судових процесах;
юридична допомога потерпілим від гендерно-обумовленого насильства; інші правові консультації.
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Крим SOS
7

Регіональний центр з
надання безоплатної
8 вторинної правової
допомоги у Херсонській
області
Українська Гельсинська
спілка з прав людини
9

www.krymsos.com

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

https://www.legalaid Центр допомоги
.gov.ua/tsentry/
(консультаційний

центр)

www.helsinki.org.ua Центр допомоги

(консультаційний
центр)

Усі види юридичної допомоги*

Херсон, пров. 38(095)2775355 (цей
Успенський
номер є у Viber)
(Спартаковськ
ий), 40

Пн-Пт 09:00-18:00

Первинна та вторинна правова
допомога та доступ до
електронних сервісів
Міністерства юстиції України**

Херсон, вул.
Перекопська,
169

38(0552)312033

цілодобово

Усі види юридичної допомоги*

Херсон, вул.
Мозолевськог
о (Фрунзе), 2
(1 поверх),

(0552)496003
38(066)7909021

Пн,Вт 09:00-17:00
Перерва 12:0013:00

Спеціалізована приймальня зі
справ Криму в Херсоні

офіс 19
Херсонський місцевий
центр з надання
10
безоплатної вторинної
правової допомоги

https://www.legalaid Центр допомоги
.gov.ua/tsentry/
(консультаційний

центр)

Первинна та вторинна правова
допомога та доступ до
електронних сервісів
Міністерства юстиції України**

Херсон, вул.
38(0552)428330
Стрітенська, 7

Пн-Пт 9:00-18:00

Усі види юридичної допомоги*: відновлення або отримання документів (свідоцтв про народження, шлюб, смерть); постановка на облік ВПО, отримання довідки ВПО;
питання житла, землі та майна (всі питання щодо власності, включаючи спори і компенсацію); доступ до соціальних сервісів; свобода пересування, порядок
оформлення дозволу на перетин лінії розмежування; доступ до соціальних виплат: пенсій, соціальної допомоги, субсидій, тощо; допомога в судових процесах;
юридична допомога потерпілим від гендерно-обумовленого насильства; інші правові консультації.
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Хмельницька область
№

ОРГАНІЗАЦІЯ

ВЕБ-САЙТ

МЕТОД НАДАННЯ
ДОПОМОГИ

ТИПИ ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, ЩО
НАДАЄТЬСЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

АДРЕСА

НОМЕР
ТЕЛЕФОНУ

ГРАФІК
РОБОТИ

https://www.legalaid Центр допомоги
Кам'янець-Подільський
місцевий центр з надання .gov.ua/tsentry/
(консультаційний
1
безоплатної вторинної
центр)
правової допомоги

Первинна та вторинна правова допомога та
доступ до електронних сервісів Міністерства
юстиції України**

Кам'янецьПодільський, вул.
Пушкінська, 44

(03849)50162

Пн-Пт 9:0018:00

https://www.legalaid Центр допомоги
Регіональний центр з
.gov.ua/tsentry/
надання безоплатної
(консультаційний
центр)
2 вторинної правової
допомоги у Хмельницькій
області

Первинна та вторинна правова допомога та
доступ до електронних сервісів Міністерства
юстиції України**

Хмельницький,
вул. Свободи, 70,
офіс 222

(0382)720149

цілодобово

https://www.legalaid Центр допомоги
Старокостянтинівський
місцевий центр з надання .gov.ua/tsentry/
(консультаційний
3
безоплатної вторинної
центр)
правової допомоги

Первинна та вторинна правова допомога та
доступ до електронних сервісів Міністерства
юстиції України**

Старокостянтинів,
вул. Миру, 36

(03854)45475

Пн-Пт 9:0018:00

Українська Гельсинська
спілка з прав людини на
4
базі ХОГО «Подільська
правова ліга»

www.helsinki.org.ua Центр допомоги

Усі види юридичної допомоги*

Хмельницький,
вул. Кам’янецька,
74

38(0382)720195 Вт, Чт 9:0013:00

Хмельницький місцевий
центр з надання
5
безоплатної вторинної
правової допомоги

https://www.legalaid Центр допомоги
.gov.ua/tsentry/
(консультаційний

Первинна та вторинна правова допомога та
доступ до електронних сервісів Міністерства
юстиції України**

Хмельницький,
вул. Соборна, 75

(0382)657788

Пн-Пт 9:0018:00

Шепетівський місцевий
центр з надання
6
безоплатної вторинної
правової допомоги

https://www.legalaid Центр допомоги
.gov.ua/tsentry/
(консультаційний

Первинна та вторинна правова допомога та
доступ до електронних сервісів Міністерства
юстиції України**

Шепетівка, вул.
Героїв Небесної
Сотні, 44

(03840)40015

Пн-Пт 9:0018:00

(консультаційний
центр)

центр)

центр)

Усі види юридичної допомоги*: відновлення або отримання документів (свідоцтв про народження, шлюб, смерть); постановка на облік ВПО, отримання довідки ВПО;
питання житла, землі та майна (всі питання щодо власності, включаючи спори і компенсацію); доступ до соціальних сервісів; свобода пересування, порядок
оформлення дозволу на перетин лінії розмежування; доступ до соціальних виплат: пенсій, соціальної допомоги, субсидій, тощо; допомога в судових процесах;
юридична допомога потерпілим від гендерно-обумовленого насильства; інші правові консультації.
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Черкаська область
№

ОРГАНІЗАЦІЯ

Громадська організація
1 “Центр Права”

ВЕБ-САЙТ

МЕТОД НАДАННЯ
ДОПОМОГИ

ТИПИ ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, ЩО НАДАЄТЬСЯ
ОРГАНІЗАЦІЄЮ

АДРЕСА

НОМЕР
ТЕЛЕФОНУ

ГРАФІК
РОБОТИ

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Усі види первинної юридичної допомоги*
(Включаючи медиацію, питання АТО та ВПЛ)

Черкаси, вул.
38(0472)330080 Пн-Пт 9:30Смілянська, 44,
17:00
оф. 315

Золотоніський місцевий https://www.legalaid Центр допомоги
.gov.ua/tsentry/
центр з надання
(консультаційний
2
безоплатної вторинної
центр)
правової допомоги

Первинна та вторинна правова допомога та
доступ до електронних сервісів Міністерства
юстиції України**

Золотоноша,
вул.
Новоселівська,
1

(04737)23583
(04737)23572

Пн-Пт 9:0018:00

Регіональний центр з
надання безоплатної
3 вторинної правової
допомоги у Черкаській
області

https://www.legalaid Центр допомоги
.gov.ua/tsentry/
(консультаційний

Первинна та вторинна правова допомога та
доступ до електронних сервісів Міністерства
юстиції України**

Черкаси, вул.
Шевченка, 185

(0472)546831

цілодобово

Смілянський місцевий
центр з надання
4
безоплатної вторинної
правової допомоги

https://www.legalaid Центр допомоги
.gov.ua/tsentry/
(консультаційний

Первинна та вторинна правова допомога та
доступ до електронних сервісів Міністерства
юстиції України**

Сміла, вул.
Соборна, 96 а

(04733)24047

Пн-Пт 9:0018:00

Усі види юридичної допомоги*

Черкаси,
бульвар
Шевченка 205
оф. 308

38(096)3901656 Ср 09:0017:00, Пт
09:00-18:00
Прийом за
попереднім
записом

5

центр)

центр)

Українська Гельсинська www.helsinki.org.ua Центр допомоги
спілка з прав людини
(консультаційний
центр)

Усі види юридичної допомоги*: відновлення або отримання документів (свідоцтв про народження, шлюб, смерть); постановка на облік ВПО, отримання довідки ВПО;
питання житла, землі та майна (всі питання щодо власності, включаючи спори і компенсацію); доступ до соціальних сервісів; свобода пересування, порядок
оформлення дозволу на перетин лінії розмежування; доступ до соціальних виплат: пенсій, соціальної допомоги, субсидій, тощо; допомога в судових процесах;
юридична допомога потерпілим від гендерно-обумовленого насильства; інші правові консультації.
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Уманський місцевий
центр з надання
6
безоплатної вторинної
правової допомоги

https://www.legalaid Центр допомоги
.gov.ua/tsentry/
(консультаційний

Черкаський місцевий
центр з надання
7
безоплатної вторинної
правової допомоги

https://www.legalaid Центр допомоги
.gov.ua/tsentry/
(консультаційний

центр)

центр)

Первинна та вторинна правова допомога та
доступ до електронних сервісів Міністерства
юстиції України**

Умань, вул.
(04744)32533
Небесної Сотні,
4

Пн-Пт 9:0018:00

Первинна та вторинна правова допомога та
доступ до електронних сервісів Міністерства
юстиції України**

Черкаси, вул.
Гоголя, 221

Пн-Пт 9:0018:00

(0472)333228

Усі види юридичної допомоги*: відновлення або отримання документів (свідоцтв про народження, шлюб, смерть); постановка на облік ВПО, отримання довідки ВПО;
питання житла, землі та майна (всі питання щодо власності, включаючи спори і компенсацію); доступ до соціальних сервісів; свобода пересування, порядок
оформлення дозволу на перетин лінії розмежування; доступ до соціальних виплат: пенсій, соціальної допомоги, субсидій, тощо; допомога в судових процесах;
юридична допомога потерпілим від гендерно-обумовленого насильства; інші правові консультації.
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Чернігівська область
№

ОРГАНІЗАЦІЯ

ВЕБ-САЙТ

МЕТОД НАДАННЯ
ДОПОМОГИ

ТИПИ ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, ЩО НАДАЄТЬСЯ
ОРГАНІЗАЦІЄЮ

АДРЕСА

НОМЕР
ТЕЛЕФОНУ

ГРАФІК
РОБОТИ

Менський місцевий
центр з надання
2 безоплатної
вторинної правової
допомоги

https://www.legalaid.
gov.ua/tsentry/

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Первинна та вторинна правова допомога та доступ
до електронних сервісів Міністерства юстиції
України**

Мена, вул.
(04644)33001
Сергія
Титаренка, 6а

Пн-Пт 8:0017:00

Ніжинський місцевий
центр з надання
3 безоплатної
вторинної правової
допомоги

https://www.legalaid.
gov.ua/tsentry/

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Первинна та вторинна правова допомога та доступ
до електронних сервісів Міністерства юстиції
України**

Ніжин, вул.
Богуна, 8

(04631)71615

Пн-Пт 9:0018:00

Регіональний центр з https://www.legalaid. Центр допомоги
надання безоплатної gov.ua/tsentry/
(консультаційний
центр)
4 вторинної правової
допомоги у
Чернігівській області

Первинна та вторинна правова допомога та доступ
до електронних сервісів Міністерства юстиції
України**

Чернігів, вул.
П'ятницька,
39

(0462)651476

цілодобово

Українська
Гельсинська спілка з
5 прав людини на базі
ГО “МАРТ”

www.helsinki.org.ua

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Усі види юридичної допомоги*

Чернігів, вул.
П’ятницька,
39, кімната
703

38(063)5605200 Вт, Чт 9:0017.00
Прийом за
попереднім
записом

Чернігівський
6 громадський комітет
захисту прав людини

www.protection.org.
ua

Мобільна група

Усі види юридичної допомоги*

Чернігівський
7 громадський комітет
захисту прав людини

www.protection.org.
ua

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Усі види юридичної допомоги*

38(050)4405599

Чернігів, вул.
Гонча, 57

38(0462)612532 Пн-Пт
10:00-17:00

Усі види юридичної допомоги*: відновлення або отримання документів (свідоцтв про народження, шлюб, смерть); постановка на облік ВПО, отримання довідки ВПО;
питання житла, землі та майна (всі питання щодо власності, включаючи спори і компенсацію); доступ до соціальних сервісів; свобода пересування, порядок
оформлення дозволу на перетин лінії розмежування; доступ до соціальних виплат: пенсій, соціальної допомоги, субсидій, тощо; допомога в судових процесах;
юридична допомога потерпілим від гендерно-обумовленого насильства; інші правові консультації.
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Чернігівський
місцевий центр з
8 надання безоплатної
вторинної правової
допомоги

https://www.legalaid.
gov.ua/tsentry/

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Первинна та вторинна правова допомога та доступ
до електронних сервісів Міністерства юстиції
України**

Чернігів, вул.
П'ятницька,
39

(0462)774358
(0462)775168

Пн-Пт 9:0018:00

Усі види юридичної допомоги*: відновлення або отримання документів (свідоцтв про народження, шлюб, смерть); постановка на облік ВПО, отримання довідки ВПО;
питання житла, землі та майна (всі питання щодо власності, включаючи спори і компенсацію); доступ до соціальних сервісів; свобода пересування, порядок
оформлення дозволу на перетин лінії розмежування; доступ до соціальних виплат: пенсій, соціальної допомоги, субсидій, тощо; допомога в судових процесах;
юридична допомога потерпілим від гендерно-обумовленого насильства; інші правові консультації.
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Чернівецька область
№

ОРГАНІЗАЦІЯ

ВЕБ-САЙТ

МЕТОД НАДАННЯ
ДОПОМОГИ

ТИПИ ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, ЩО
НАДАЄТЬСЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

АДРЕСА

НОМЕР
ТЕЛЕФОНУ

ГРАФІК
РОБОТИ

Вижницький місцевий
центр з надання
1
безоплатної вторинної
правової допомоги

https://www.legalaid.gov.
ua/tsentry/

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Первинна та вторинна правова
допомога та доступ до електронних
сервісів Міністерства юстиції
України**

Вижниця, вул.
Українська, 100б

(230)23158

Пн-Пт 9:0018:00

Кельменецький місцевий
центр з надання
2
безоплатної вторинної
правової допомоги

https://www.legalaid.gov.
ua/tsentry/

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Первинна та вторинна правова
допомога та доступ до електронних
сервісів Міністерства юстиції
України**

Кельменці, вул.
Довженка, 9

0800213103
380373220201
380676040710

Пн-Пт 9:0018:00

Регіональний центр з
надання безоплатної
3 вторинної правової
допомоги у Чернівецькій
області

https://www.legalaid.gov.
ua/tsentry/

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Первинна та вторинна правова
допомога та доступ до електронних
сервісів Міністерства юстиції
України**

Чернівці, вул.
Аксеніна, 5

(0372)553138

цілодобово

www.helsinki.org.ua

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Усі види юридичної допомоги*

Чернівці, пл.
Соборна, 1/3

38(050)5194823
38(0372)55185

Пн 10:0017:00, Пт
10:00-16:00
Прийом за
попереднім
записом

https://www.legalaid.gov.
ua/tsentry/

Центр допомоги
(консультаційний
центр)

Первинна та вторинна правова
допомога та доступ до електронних
сервісів Міністерства юстиції
України**

Чернівці, вул.
Університетська,
1

(0372)513612
(0372)513614

Пн-Пт 9:0018:00

Українська Гельсинська
спілка з прав людини
4

Чернівецький місцевий
центр з надання
5
безоплатної вторинної
правової допомоги

Усі види юридичної допомоги*: відновлення або отримання документів (свідоцтв про народження, шлюб, смерть); постановка на облік ВПО, отримання довідки ВПО;
питання житла, землі та майна (всі питання щодо власності, включаючи спори і компенсацію); доступ до соціальних сервісів; свобода пересування, порядок
оформлення дозволу на перетин лінії розмежування; доступ до соціальних виплат: пенсій, соціальної допомоги, субсидій, тощо; допомога в судових процесах;
юридична допомога потерпілим від гендерно-обумовленого насильства; інші правові консультації.
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