
Під час війни у людей виникає безліч правових питань: як перетинати 
державний кордон? як платити комуналки? як отримати статус ВПО або 
біженця? як захистити трудові права? 

На всі ці та інші запитання вам дадуть відповідь юристи системи 
безоплатної правової допомоги, а окремим категоріям ще й допоможуть 
захистити свої права в суді.  

Безоплатна правова допомога – це надання правових послуг, що 
гарантуються державою та повністю фінансуються за рахунок коштів 
Державного бюджету України. 

Безоплатна первинна правова допомога (БППД): 

- надання правової інформації; 

- консультацій і роз’яснень з правових питань; 

- складення заяв, скарг, інших документів правового характеру (крім 
процесуальних), а також надання допомоги у доступі до вторинної правової 
допомоги та медіації. 

Право на безоплатну первинну правову допомогу мають усі громадяни 
України. 

Безоплатна вторинна правова допомога (БВПД): 

- захист,  

- здійснення представництва інтересів осіб в судах, інших державних 
органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами,  

- складення документів процесуального характеру. 

Право на БВПД мають соціально незахищені категорії громадян – 
малозабезпечені, люди з інвалідністю, учасники бойових дій, внутрішньо 
переміщені особи, постраждалі від домашнього насильства, діти та інші 
особи, які визначені законом «Про безоплатну правову допомогу»: 
https://cutt.ly/NC1wE90 

Як отримати безоплатну правову допомогу?  

Телефоном: 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FNC1wE90%3Ffbclid%3DIwAR1Fyh9r64UdMjbpQvEb_QYZOEU8WFlokZESm8OXr45rOjMyrr2SDz_GDNg&h=AT0sujVgNe_ou7aH3KYI5pyT_nLnDrYtb6FNmDJ8mxZjprveaeJHHU7BJBpH1Jv0kDUrpjl4KfxDc0eCMWWj2Q43UqMt9TSwTXUq5BeR1d8gzzAfK7q0eB0fQxlglfrBSIc&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1KeiY8SBRol8XkXsSImhLFY6apJPZgOvD46Kfp4nRE-LurEfKNnr9nYjwTW8ANmMkhgFPXw-Vw5WPfsqrKmyc5r_yyFhh3IULkQ55gxH0JS2NfHjT-fG59tazB5FXzDXCk3rvLFyTlxFRjn6N8fUEacf-8fiSfu19ysoT8c8pNkezjVuFAxMoHTjN2xV4eYAm91h_slhKiWhfhz9O0WnDh5O5GcAqoXw


За номером 0 800 213 103 надаються консультації та роз’яснення з 
правових питань, додаткові відомості про надання безоплатної правової 
допомоги тощо. Дзвінки у межах України безкоштовні.  

Дзвінки з-за кордону – за номером +38 (044) 363 10 41 (вартість дзвінка 
за тарифами оператора). 

Онлайн 

Отримати онлайн правову допомогу можна у кабінеті клієнта на сайті 
системи БПД, у мобільних застосунках «Безоплатна правова допомога» або 
«Твоє право», у Телеграм та Вайбер. Посилання тут - 
https://linktr.ee/legalaid.gov.ua  

У бюро правової допомоги та в консультаційних пунктах 

Система БПД має розгалужену мережу по всій Україні. На жаль, через 
військові дії частина бюро правової допомоги закрита. Проте бюро правової 
допомоги працюють, де тільки це можливо.  

Працівники системи БПД працюють і в консультаційних пунктах: у 
приміщеннях органів державної влади, місцевого самоврядування, 
соціального захисту нанесення, спеціалізованих установ, місцях компактного 
розміщення внутрішньо переміщених осіб, у тих регіонах, де не ведуться 
бойові дії. 

Подивитися розташування, номери телефонів та актуальну інформацію 
про режими роботи бюро правової допомоги можна на мапі: 
https://bit.ly/bpd_buro. Там же є графік роботи консультаційних пунктів.  

Найновіші правові норми у формі вікі-статей можна переглянути на 
платформі WikiLegalAid (https://wiki.legalaid.gov.ua). Там є роз’яснення 
простою мовою щодо прав громадян та порядку їх реалізації; зразки 
документів; посилання на судову практику, цілий розділ присвячено нормам, 
пов'язаним із воєнним станом в Україні. 

Детальніше про безоплатну правову допомогу за посиланням: 
https://linktr.ee/legalaid.gov.ua 

Для отримання консультацій ви також можете телефонувати за 

номерами телефонів: 

 Сектор "Вінницьке бюро правової допомоги №1" та Сектор "Вінницьке 

бюро правової допомоги №2"  -  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flinktr.ee%2Flegalaid.gov.ua%3Ffbclid%3DIwAR0B8cmGndLb8NmP-y9IJoDH87DKaN-_6GU7WsD_OkuTB4ELtjU7xx4RoL8&h=AT1Lv0DAGlRL6xUfW2eXJ9Mml4SxEHdXyHqRq28R0OhaF4GneddzH962ZpScXSW4aC-anb7CE8gqdDorbi1KSsNEGSos5GpHeVvp_jy9n0rbNfuj9-Tv_cnVQaKIqFlPGEs&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1KeiY8SBRol8XkXsSImhLFY6apJPZgOvD46Kfp4nRE-LurEfKNnr9nYjwTW8ANmMkhgFPXw-Vw5WPfsqrKmyc5r_yyFhh3IULkQ55gxH0JS2NfHjT-fG59tazB5FXzDXCk3rvLFyTlxFRjn6N8fUEacf-8fiSfu19ysoT8c8pNkezjVuFAxMoHTjN2xV4eYAm91h_slhKiWhfhz9O0WnDh5O5GcAqoXw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Fbpd_buro%3Ffbclid%3DIwAR3myIcgTTZJgnSGTjWGxoHS_fgTdveReiZu-V0DtzbTEnlQIF4bnqHZcKk&h=AT1Ll561xLB2YPkrPfESytEoRNXR3XiaB2WDYa8B-qDYTqbRe2KFeIyx7Ld1omRdEGuNOO7mwlpUN-lWB61rYywgbRul1Fn3dF-bt1Hij6xnA9EX0Q9j0eSkVZs2-mwbj1E&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1KeiY8SBRol8XkXsSImhLFY6apJPZgOvD46Kfp4nRE-LurEfKNnr9nYjwTW8ANmMkhgFPXw-Vw5WPfsqrKmyc5r_yyFhh3IULkQ55gxH0JS2NfHjT-fG59tazB5FXzDXCk3rvLFyTlxFRjn6N8fUEacf-8fiSfu19ysoT8c8pNkezjVuFAxMoHTjN2xV4eYAm91h_slhKiWhfhz9O0WnDh5O5GcAqoXw
https://wiki.legalaid.gov.ua/?fbclid=IwAR2KgokMknZ6MMNXdrB59Z2G52wn3Vi41NC02QC6UMjuFWxuAGI24KPbOXQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flinktr.ee%2Flegalaid.gov.ua%3Ffbclid%3DIwAR0q7iiQamLO-soVvuOC6cLANRVJrkb9G21MA91vWqaDZ0kSE9R5FgoRp0g&h=AT1Lv0DAGlRL6xUfW2eXJ9Mml4SxEHdXyHqRq28R0OhaF4GneddzH962ZpScXSW4aC-anb7CE8gqdDorbi1KSsNEGSos5GpHeVvp_jy9n0rbNfuj9-Tv_cnVQaKIqFlPGEs&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1KeiY8SBRol8XkXsSImhLFY6apJPZgOvD46Kfp4nRE-LurEfKNnr9nYjwTW8ANmMkhgFPXw-Vw5WPfsqrKmyc5r_yyFhh3IULkQ55gxH0JS2NfHjT-fG59tazB5FXzDXCk3rvLFyTlxFRjn6N8fUEacf-8fiSfu19ysoT8c8pNkezjVuFAxMoHTjN2xV4eYAm91h_slhKiWhfhz9O0WnDh5O5GcAqoXw


21021, Україна, м. Вінниця, вул. Василя Порика, 29 

Email: vinnytsya1.vinnytsya@legalaid.vn.ua 

 (0432) 56-01-80, (0432) 66-14-72 

 Сектор "Барське бюро правової допомоги" -   

м. Бар, вул. Героїв Майдану, 6 

E-mail: barske@legalaid.vn.ua 

 (04341) 2-15-55 

 Сектор "Жмеринське бюро правової допомоги" - 

м. Жмеринка, вул. Валерія Брезденюка, 19 

E-mail: zhmerynske@legalaid.vn.ua 

 (04332) 5-23-78 

 Сектор "Тиврівське бюро правової допомоги"-  

смт Тиврів, вул. Шевченка, 5 

E-mail: tyvrivske@legalaid.vn.ua 

 (04355) 2-15-77 
 


