
Інформація від Харківського міського управління юстиції 
 

Харківське міське управління юстиції надає безоплатну первинну 
правову допомогу постраждалим учасникам масових акцій громадського 
протесту, що відбулися у період із 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 
року, та членам їх сімей. Допомога надається у формі: надання правової 
інформації; надання консультацій і роз'яснень з правових питань; складення 
заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів 
процесуального характеру); надання допомоги у забезпеченні доступу особи 
до вторинної правової допомоги та медіації. У межах роботи громадської 
приймальні Харківського міського управління юстиції вищезазначеним 
особам безоплатна первинна правова допомога надається першочергово.  

 Громадська приймальня з надання безоплатної первинної правової 
допомоги, створена при міському управлінні юстиції, знаходиться за 
адресою: м. Харків, вул. Петровського, 26, 1 поверх, каб. 3 та працює 
щовівторка та щочетверга з 10.00 до 16.00 (перерва з 13.00 до 13.45) по 
наданню безоплатної первинної правової допомоги громадянам, в межах 
компетенції міського управління юстиції.  

Для вищезазначених осіб безоплатна первинна правова допомога буде 
надаватися також у неприйомні дні роботи громадської приймальні: 
понеділок-четвер з 09-00 до 13-00 та з 13-45 до 18-00 годин; п’ятниця з 09-00 
до 13-00 та з 13-45 до 16-45 годин. 

Для вищезазначених постраждалих осіб та членів їх сімей, які мають 
обмежені можливості для пересування, може бути здійснений виїзд 
спеціаліста міського управління юстиції за їх місцем мешкання. Для 
отримання виїзної безоплатної первинної правової допомоги попередньо 
звертатися за тел.700-58-03. 

Окрім того, державні нотаріальні контори вказаним особам будуть 
безоплатно надавати послуги, пов’язані з оформленням спадщини. 
 



Інформація Харківського міського управління юстиції для осіб, що 
переміщуються з тимчасово окупованої території 

 
Харківське міське управління юстиції на виконання доручення 

Міністерства юстиції України «Щодо надання безоплатної правової 
допомоги» від 10.07.2014 №10.3-32/393, пунктів 6 та 11 «Плану заходів, 
пов’язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які 
переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення 
антитерористичної операції, затвердженого розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 11.06.2014 №588-р «Питання соціального забезпечення 
громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та 
районів проведення антитерористичної операції», доручення Головного 
управління юстиції у Харківській області від 10.07.2014 №05-23/2070 надає 
щодня безоплатну первинну правову допомогу громадянам України, які 
переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення 
антитерористичної операції, через мережу роботи громадської приймальні з 
надання безоплатної первинної правової допомоги, діючої при міському 
управлінні юстиції, яка знаходиться за адресою: м. Харків, вул. 
Петровського, 26. 

Також повідомляємо, що громадська приймальня з надання безоплатної 
первинної правової допомоги, діюча при міському управлінні юстиції, 
працює щовівторка та щочетверга з 10.00 до 16.00 (перерва з 13.00 до 
13.45) по наданню безоплатної первинної правової допомоги громадянам, в 
межах компетенції міського управління юстиції. 
Для вищезазначених осіб безоплатна первинна правова допомога буде 
надаватися щодня першочергово з 09-00 до 18-00 години (перерва з 13 до 14). 


