
Правова допомога постраждалим учасникам  
масових акцій громадського протесту  

із 21.11.2013 по 21.02.2014  
та членам їх сімей 

 
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. 



Правовая помощь пострадавшим участникам  
массовых акций общественного протеста  

с 21.11.2013 по 21.02.2014  
и членам их семей 

 
Харьковское городское управление юстиции оказывает 

бесплатную первичную правовую помощь пострадавшим 
участникам массовых акций общественного протеста, 
состоявшихся в период с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 
года, и членам их семей. Помощь предоставляется в форме: 
предоставления правовой информации; предоставления консультаций 
и разъяснений по правовым вопросам; составления заявлений, жалоб 
и других документов правового характера (кроме документов 
процессуального характера); оказания помощи в обеспечении доступа 
лица к вторичной правовой помощи и медиации. В рамках работы 
общественной приемной Харьковского городского управления юстиции 
вышеупомянутым лицам бесплатная первичная правовая помощь 
предоставляется в первую очередь.  

  Общественная приемная по оказанию бесплатной первичной 
правовой помощи, созданная при городском управлении юстиции, 
находится по адресу: г.Харьков, ул. Петровского, 26, 1 этаж, каб.3 и 
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 также в неприёмные дни работы 
общественной приемной: понедельник-четверг с 09-00 до 13-00 и с 
13-45 до 18-00 часов; пятница с 09-00 до 13-00 и с 13-45 до 16-45 
часов.  

Для вышеупомянутых пострадавших и членов их семей, имеющих 
ограниченные возможности для передвижения, может быть 
осуществлен выезд специалиста городского управления юстиции по 
месту их проживания. Для получения выездной бесплатной первичной 
правовой помощи предварительно обращаться по тел.700-58-03.  

Кроме того, государственные нотариальные конторы указанным 
лицам будут бесплатно предоставлять услуги, связанные с 
оформлением наследства. 


