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Це правова допомога, яка гарантується державою (передбачена 
законом) та повністю або частково надається за рахунок коштів 
Державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел. 
Ветеран та член сім`ї загиблого не сплачує жодних коштів* за 
отримання такої допомоги.
*в т.ч. за друк, видачу бланків заяв, звернень, запитів, довідок, 
інших документів

Що таке безоплатна правова допомога?

Чим гарантується?

Які види правової допомоги може безкоштовно 
отримати ветеран/член сім`ї загиблого? 

Первинну та вторинну правову допомогу.

ПЕРВИННА ПРАВОВА ДОПОМОГА
Що вона в себе включає?

• надання правової інформації
• консультації і роз'яснення з 

правових питань
• складення заяв, скарг та інших 

документів правового характеру
• консультації, роз'яснення та 

підготовка проектів договорів 
користування земельними 
ділянками (оренда, суборенда, 

земельний сервітут, емфітевзис, 
суперфіцій) для сільського 
населення - власників земельних 
ділянок

• допомога в забезпеченні доступу 
до вторинної правової допомоги та 
медіації 

• Статтею 59 Конституції України: кожен має право на професійну 
правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця 
допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі 
захисника своїх прав.

• Статтею 3 Закону України “Про безоплатну правову допомогу”: 
право на безоплатну правову допомогу - (1) гарантована 
Конституцією можливість громадянина України, іноземця, особи 
без громадянства, отримати в повному обсязі безоплатну 
первинну правову допомогу, а також (2) можливість певної 
категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу 
у визначених випадках.



Як отримати первинну безоплатну правову 
допомогу?

Варіант 1: Зателефонувати на гарячу лінію системи БВПД та отрима-
ти усну правову консультацію.

0 800 213 103 (цілодобово та безкоштовно) 

Варіант 2: Знайти своє питання на довідково-інформаційній платфор-
мі: wiki.legalaid.gov.ua 

Платформа розроблена з урахуванням найбільш поширених звернень за 
безоплатною правовою допомогою, тому містить відповіді на ТОПпитань, а 
також зразки документів та судову практику. 

Варіант 3: Звернутись до Центру БПД чи будь-якого іншого суб`єкта 
надання первинної правової допомоги особисто (усно чи в письмовій 
формі).

Хто може отримати таку допомогу? 
Кожна особа, незалежно від ветеранського статусу (в тому 
числі і ветерани).

Це можуть бути громадяни України, іноземці, особи без 
громадянства, в тому числі біженці, та особи, які потребують 
додаткового захисту та перебувають під юрисдикцією України.

Хто надає первинну безоплатну правову допомогу?

• органи виконавчої влади;
• органи місцевого самоврядування;
• фізичні та юридичні особи 

приватного права;

• спеціалізовані установи;
• центри з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 
(центри БВПД).

https://wiki.legalaid.gov.ua


Що таке Центри БПД? 
Це державні неприбуткові організації, де працюють юристи та адвокати,  
які здійснюють надання всіх видів правових послуг.

Як знайти адресу найближчого центру БПД? 

Варіант 1: на сайті legalaid.gov.ua/tsentry

Варіант 2: зателефонувавши на гарячу лінію системи БВПД -  
0 800 213 103 

Мережа центрів розгалужена - більше 500 точок доступу по всій країні, що 
включають регіональні, місцеві центри та бюро правової допомоги.
Мешканці віддалених населених пунктів можуть отримати правову 
консультацію під час роботи мобільних та дистанційних пунктів. Більш детально 
дізнатися про графік їх роботи можна у найближчому місцевому центрі.

Особа може звернутись до будь-якого Центру БВПД чи іншого суб`єкта 
надання безоплатної первинної правової допомоги, у тому числі перебуваючи 
в АТО/ООС!

Звернення у письмовій формі також подається за місцем фактичного 
проживання заявника незалежно від реєстрації місця проживання чи місця 
перебування особи. 

Які документи потрібно мати із собою? 
• Паспорт чи будь-який інший документ, що посвідчує особу
• Усі документи, котрі можуть стати у нагоді при наданні консультацій чи 

написанні документів. 
Навіть для отримання усної консультації до юристів краще 
звертатись не з пустими руками, це збільшить Ваш шанс на 
отримання вичерпної кваліфікованої допомоги.

https://legalaid.gov.ua/tsentry/


Строки:
У разі письмового звернення до Центру БПД (чи іншого органу виконавчої 
влади або місцевого самоврядування) таке звернення  повинно бути 
розглянуте і виконане протягом:

15 30
календарних днів ‒ 
з надання правової 
інформації

календарних днів ‒ надання кон-
сультацій і роз'яснень з правових 
питань, складання заяв, скарг та 
інших документів правового харак-
теру

Якщо питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції органу 
виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, до якого надійшло 
звернення, такий орган протягом 5 календарних днів надсилає це звернення 
до відповідного органу та повідомляє про це особу.

Чи це повністю  безкоштовно?
Так! Важливо, що жоден уповноважений орган не може вимагати будь-якої 
плати за надання такої допомоги, навіть за друк чи бланки.



БЕЗКОШТОВНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ
ЮРИСТІВ ГО «ЮРИДИЧНА СОТНЯ»

0 800 308 100

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири 
агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з 
питань ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН 
Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та 
сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський 
Союз (ЄС), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), а також уряди Великої 
Британії, Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, 
Швейцарії, Швеції та Японії.


