
У Харківському міському управлінні юстиції можна отримати 
безоплатну первинну правову допомогу, звернувшись до громадської 
приймальні за адресою: м. Харків вул. Мироносицька, 25. Приймальня 
працює у межах компетенції Харківського міського управління юстиції 
щовівторка та щочетверга з 10:00 до 16:00 (перерва з 13:00 до 13:45). 

Звертаємо увагу на те, що громадяни України, які переміщуються з 
тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної 
операції, у межах роботи громадської приймальні можуть кожного робочого 
дня першочергово отримати безоплатну первинну правову допомогу у формі 
консультацій і роз’яснень з правових питань, складення заяв, скарг та інших 
документів правового характеру (крім документів процесуального 
характеру), забезпечення доступу до вторинної правової допомоги та 
медіації. 

Крім цього, з метою забезпечення доступності правової допомоги для 
населення Харківським міський управлінням юстиції запроваджена система 
дистанційної первинної допомоги через мережу Інтернет шляхом 
надсилання своїх запитань на електронну поштову скриньку: 
skrinka_hmyu@i.ua.  

Також бажаючі можуть проконсультуватися, зателефонувавши на 
гарячу лінію 720-99-70 щосереди з 14:00 до 18:00. 

 
 
 
 
 
В Харьковском городском управлении юстиции можно получить 

бесплатную первичную правовую помощь, обратившись в 
общественную приемную по адресу: г. Харьков ул. Мироносицкая, 25. 
Приемная работает в пределах компетенции Харьковского городского 
управления юстиции по вторникам и четвергам с 10:00 до 16:00 (перерыв с 
13:00 до 13:45). 

Обращаем ваше внимание на то, что граждане Украины, которые 
перемещаются с временно оккупированной территории и районов 
проведения антитеррористической операции, в рамках работы общественной 
приемной могут каждый рабочий день в первую очередь получить 
бесплатную первичную правовую помощь в форме консультаций и 
разъяснений по правовым вопросам, составления заявлений, жалоб и других 
документов правового характера (кроме документов процессуального 
характера), обеспечения доступа к вторичной правовой помощи и медиации. 

Кроме этого, с целью обеспечения доступности правовой помощи для 
населения Харьковского городского управления юстиции внедрена система 
дистанционной первичной помощи через Интернет путем отправки 
своих вопросов на электронный почтовый ящик: skrinka_hmyu@i.ua. 

Также желающие могут проконсультироваться, позвонив на горячую 
линию 720-99-70 каждую среду с 14:00 до 18:00. 
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