
Шановні користувачі та гості бібліотеки! 
Третій одеський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги 
 ПРОПОНУЄ СВОЇ ПОСЛУГИ! 
http://odesa.legalaid.gov.ua/ua/about  

 
З метою забезпечення максимальної ефективності безоплатних правових послуг  

у липні 2015 року по всій Україні розпочали свою роботу Центри правової допомоги.  
Метою створення даних центрів було створення рівних можливостей для 

доступу осіб до правосуддя. Функціонування цих Центрів відкрило нові можливості 
для соціально вразливих верств населення в отриманні безоплатної правової 
допомоги. Центри функціонують в постійній взаємодії з існуючими в м. Одесі 
суб'єктами надання безоплатної вторинної допомоги, у тому чіслі з Одеською 
національною науковою бібліотекою, яка є партнером Третього одеського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
   До складу Третього одеського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги  входять чотири Бюро правової допомоги, в яких також можна 
отримати вищезазначені послуги, за адресами:  

смт. Доброслав (раніше Комінтернівське), вул. Центральна 75, тел. (04855) 91-
616 

м. Березівка, вул. М. Грушевського, 10, тел. (04856) 21-291 
         м. Южне, вул. Т. Шевченка (Леніна), 7, тел. (04842) 24-020, 22-576. 
         м.  Одеса, вул. Отамана Головатого, 1, тел. (048) 723-19-09, (048) 723-19-29 
які розміщені у спеціально обладнаних для прийому відвідувачів приміщеннях.  Усі 
відділи укомплектовані кваліфікованими спеціалістами, які мають вищу юридичну 
освіту і достатній досвід роботи в різних галузях права. 
http://odesa.legalaid.gov.ua/ua/mistsevi-tsentry/tretii-odeskyi-mistsevyi-tsentr-z-nadannia-
bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohy  

Основними завданнями Третього одеського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги є: 

- підвищення правової свідомості, культури та освіченості населення 
(проведення лекцій, семінарів та інше); 

- надання БЕЗОПЛАТНОЇ первинної правової допомоги  (правової інформації, 
консультацій, роз’яснень з правових питань), та ВТОРИННОЇ правової допомоги 
(БЕЗКОШТОВНЕ отримання послуг адвоката або спеціаліста Центру з метою 
складення документів процесуального характеру (позовні заяви, апеляційні скарги та 
інше) та/або представництво інтересів в судах, інших органах); 

- забезпечення доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції Україні 
(інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Реєстру 
громадських об’єднань та інших). 

Отримати БЕЗОПЛАТНУ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ можна безпосередньо у  
Центрі за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 1, тел. (048) 723-19-29. 

 
Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 0-800-213103 
Електронна адреса: odesa3.odesa@legalaid.od.ua  

 


