
Правова допомога громадянам України,  
які переміщуються з тимчасово окупованої території  

та районів проведення АТО 
 
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, що діє 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). 



Правовая помощь гражданам Украины,  
перемещенным с временно оккупированной территории 

 и районов проведения АТО 
 
Харьковское городское управление юстиции по поручению 

Министерства юстиции Украины «О предоставлении бесплатной 
правовой помощи» от 10.07.2014 №10.3-32/393, пунктов 6 и 11 «Плана 
мероприятий, связанных с социальным обеспечением граждан 
Украины, которые перемещаются с временно оккупированной 
территории и районов проведения антитеррористической операции», 
утвержденного распоряжением Кабинета Министров Украины от 
11.06.2014 №588-р «Вопросы социального обеспечения граждан 
Украины, которые перемещаются с временно оккупированной 
территории и районов проведения антитеррористической операции», 
поручения Главного управления юстиции в Харьковской области от 
10.07. 2014 №05-23/2070 предоставляет ежедневно бесплатную 
первичную правовую помощь гражданам Украины, которые 
перемещаются с временно оккупированной территории и районов 
проведения антитеррористической операции, через сеть работы 
общественной приемной по предоставлению бесплатной первичной 
правовой помощи, действующей при городском управлении юстиции, 
которая находится по адресу г. Харьков, ул. Петровского, 26.  

Также сообщаем, что общественная приемная по оказанию 
бесплатной первичной правовой помощи, действующая при 
городском управлении юстиции, работает по вторникам и четвергам 
с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 13.45) по предоставлению 
бесплатной первичной правовой помощи гражданам, в пределах 
компетенции городского управления юстиции.  

Для вышеупомянутых лиц бесплатная первичная правовая 
помощь будет предоставляться ежедневно в первую очередь с 
09-00 до 18-00 часов (перерыв с 13 до 14). 


