
  

                                                          

                                                          КАРТА  

    ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВОПРОСВІТНИЦЬКОГО 

                         ПРОЕКТУ «Я МАЮ ПРАВО!»                                                                                                      
 

 

 

 

 

Область 

Міністерство юстиції Партнери 

Головні 
територіальні 
управління юстиції 

Система безоплатної правової 
допомоги 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мережа хабів 
громадянського 
суспільства 
(проект ПРООН 
«Громадянське 
суспільство для 
розвитку 
демократії та 
прав людини в 
Україні») 

 
 

 
 
 
 

Мережа 
правового 
розвитку1  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

IREX2 

 
 
 
 

Асоціація 
юридичних 
клінік 

Регіональні 
центри з 
надання 
БВПД 

Місцеві 
центри з 
надання 
БВПД та 
бюро 
правової 
допомоги 

Міжрегіональні 
ресурсно-
комунікаційні 
платформи3  

         

                                                           
1
 коаліція громадських організацій, які розвивають територіальні громади через надання безоплатної правової допомоги. 

2
 проект «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС). На регіональному рівні ПУЛЬС реалізує інформаційні заходи з 

метою мотивування громад до об’єднання, поширює успіхи діючих об’єднаних громад, надає консультативну, методичну та практичну допомогу органам 
місцевого самоврядування у процесі впровадження децентралізаційної та секторальних реформ.  
3
 основні напрями діяльності МРКП - розвиток партнерств на мережування на міжрегіональному рівні, вивчення правових потреб громад, збір кращих 

практик у сфері права та правосуддя та їх поширення до різних цільових груп, вивчення потреб професійних спільнот системи БПД та зацікавлених 
сторін у навчанні та розвитку, проведення правопросвітницьких заходів та комунікаційних заходів для громадськості на базі платформ. 

http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/operations/projects/democratic_governance/civil-society-for-democracy-and-rights.html
http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/operations/projects/democratic_governance/civil-society-for-democracy-and-rights.html
http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/operations/projects/democratic_governance/civil-society-for-democracy-and-rights.html
http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/operations/projects/democratic_governance/civil-society-for-democracy-and-rights.html
http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/operations/projects/democratic_governance/civil-society-for-democracy-and-rights.html
http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/operations/projects/democratic_governance/civil-society-for-democracy-and-rights.html
http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/operations/projects/democratic_governance/civil-society-for-democracy-and-rights.html
https://ldn.org.ua/
https://ldn.org.ua/
https://ldn.org.ua/
https://www.irex.org/region/europe-eurasia/ukraine
https://legalclinics.in.ua/
https://legalclinics.in.ua/
https://legalclinics.in.ua/


 

м. Київ 

Головне територіальне 
управління юстиції у м. 
Києві 
 

Регіональний 
центр з 
надання 
безоплатної 
вторинної 
правової 
допомоги у 
місті Києві  

3 місцевих 
центри 
http://www.le
galaid.gov.ua
/ua/local-
centres 

+ ГО «Громадський 
холдинг «ГРУПА 
ВПЛИВУ» 
e-mail: 

grupa.vplyvu@gmail.co
m  

(050) -477-0800 
www.facebook.com/gru
pa.vplyvu 
 

ГС «Мережа 
правового 
розвитку» 
office@ldn.org.ua  
+380 44 227 9773 

19 юридичних 
клінік  
https://legalclinic
s.in.ua/stolychny
j-region/  

Вінницька 

Головне територіальне 
управління юстиції у 
Вінницькій області 
 

Регіональний 
центр з 
надання 
безоплатної 
вторинної 
правової 
допомоги у 
Вінницькій 
області 
 

4 місцевих 
центри  
26 бюро 
http://www.le
galaid.gov.ua
/ua/local-
centres 

 ВОПО «Джерело 
надії» 
http://springofhope.org.
ua/  
main@springofhope.or
g.ua  
https://www.facebook.c
om/djerelo.nadii  
(0432) 263182;  
(097) 152 46 56  

Хмільницька 
районна 
громадська 
організація 
"ПРАВО"  
22000, проспект 
Свободи, 12, 
районний Будинок 
культури, м. 
Хмільник, 
Вінницька область 
 
Подільський 
центр прав 
людини 
вул. Соборна, 52, 
2-й поверх, м. 
Вінниця, 21050 

IREX  

Волинська 

Головне територіальне 
управління юстиції у 
Волинській області 
 

Регіональний 
центр з 
надання 
безоплатної 
вторинної 
правової 
допомоги у 
Волинській 
області 
 

3 місцевих 
центри  
14 бюро 
http://www.le
galaid.gov.ua
/ua/local-
centres 

 ОМГО «Волинський 
інститут права» 
https://www.facebook.c
om/Волинський-
Інститут-Права-
1574089589336566/  
in.pravo.lutsk@gmail.c
om  
(095)6454655  
(0332)78-59-65  

Громадська 
організація 
"Центр зростання 
громад" 
45000 м. Ковель, 
вул. Грушевського, 
12 

IREX Юридична 
клініка “Ad 
Astra” 
Східноєвропейс
ького 
національного 
університету ім. 
Лесі Українки 
https://legalclinic
s.in.ua/zahidnyj-
region/  
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Дніпропетровська 

Головне територіальне 
управління юстиції у 
Дніпропетровській 
області 
 

Регіональний 
центр з 
надання 
безоплатної 
вторинної 
правової 
допомоги у  
Дніпропетро
вській 
області  
 

8 місцевих 
центрів  
25 бюро 
http://www.le
galaid.gov.ua
/ua/local-
centres 

+ 
Дніпровська 
МРКП – 
керівниця 
Яніна 
Тарасова 

ГО «Центр 
підтримки 
громадських і 
культурних ініціатив 
«Тамариск» 
https://tamarisk.org.ua/  
tamarisk.org.ua@gmail
.com 
https://www.facebook.c
om/CenterTamarisk/  
(067) 560 74 45  

  Юридична 
клініка 
Університету 
митної справи 
та фінансів 
 
Юридична 
клініка 
Приватного 
вищого 
навчального 
закладу 
“Дніпропетровс
ький 
гуманітарний 
університет” 
 
Юридична 
клініка 
Дніпропетровсь
кого 
національного 
університету ім. 
Олеся Гончара 
 
Юридична 
клініка “Істина” 
Дніпропетровсь
кого 
державного 
університету 
внутрішніх 
справ 
https://legalclinic
s.in.ua/tsentraln
yj-region/  

Донецька 

Головне територіальне 
управління юстиції у 
Донецькій області 
 

Регіональний 
центр з 
надання 
безоплатної 
вторинної 

2 місцевих 
центри  
17 бюро 
http://www.le
galaid.gov.ua

 ГО «Точка доступу»,  
https://dostupoint.org.u
a/  
tochkadostupugo@gm
ail.com  

Агенція 
демократичного 
розвитку Донбасу 
м. Слов'янськ, вул. 
Університетська, 

 Юридична 
клініка 
Донецького 
національного 
університету (м. 

http://pravo.minjust.gov.ua/kontakti/
http://pravo.minjust.gov.ua/kontakti/
http://pravo.minjust.gov.ua/kontakti/
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https://www.facebook.com/CenterTamarisk/
https://legalclinics.in.ua/tsentralnyj-region/
https://legalclinics.in.ua/tsentralnyj-region/
https://legalclinics.in.ua/tsentralnyj-region/
http://pravo.minjust.gov.ua/kontakti/
http://pravo.minjust.gov.ua/kontakti/
http://pravo.minjust.gov.ua/kontakti/
http://zaporizhya.legalaid.gov.ua/ua
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http://zaporizhya.legalaid.gov.ua/ua
http://zaporizhya.legalaid.gov.ua/ua
http://zaporizhya.legalaid.gov.ua/ua
https://dostupoint.org.ua/
https://dostupoint.org.ua/
mailto:tochkadostupugo@gmail.com
mailto:tochkadostupugo@gmail.com


правової 
допомоги у 
Донецькій та 
Запорізькій 
областях  
 

/ua/local-
centres 

https://www.facebook.c
om/dostupoint/  
(050)368-6074  

47 Вінниця) 
 
Юридична 
клініка 
«Феміда» 
Донецького 
державного 
університету 
управління, м. 
Маріуполь 
https://legalclinic
s.in.ua/tsentraln
yj-region/  

Житомирська 

Головне територіальне 
управління юстиції у 
Житомирській області 
 

Регіональний 
центр з 
надання 
безоплатної 
вторинної 
правової 
допомоги у 
Житомирські
й області  
 

4 місцеві 
центри  
19 бюро 
http://www.le
galaid.gov.ua
/ua/local-
centres 

 ЖОМГО «Сучасний 
формат» 
http://www.sformat.org/ 
mgo.sformat@gmail.co
m  
https://www.facebook.c
om/modernformat/ 
(097)294-37-53;  
(0412)46-10-86  

 IREX  

Закарпатська 

Головне територіальне 
управління юстиції у 
Закарпатській області 
 

Регіональний 
центр з 
надання 
безоплатної 
вторинної 
правової 
допомоги у 
Закарпатські
й області  
 

3 місцеві 
центри  
13 бюро 
http://www.le
galaid.gov.ua
/ua/local-
centres 

 БФ «Центр 
громадських 
ініціатив» 
http://ci-center.org/    
cfcci@ukr.net  
(03145)22253 
https://www.facebook.c
om/Charity-
Foundation-Center-for-
Civic-initiatives-
396046583828887/  

Правозахисний 
фонд "Розвиток" 
пл. Кирила та 
Мефодія, 17/12, 
Мукачево, 89600 
 

IREX Юридична 
клініка ДВНЗ 
«Ужгородський 
національний 
університет» 
https://legalclinic
s.in.ua/zahidnyj-
region/  

Запорізька 

Головне територіальне 
управління юстиції у 
Запорізькій області 
 

Регіональний 
центр з 
надання 
безоплатної 
вторинної 
правової 

4 місцеві 
центри  
17 бюро 
http://www.le
galaid.gov.ua
/ua/local-

   IREX Студентська 
юридична 
консультація 
“Юридична 
клініка” 
Бердянського 
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допомоги у 
Донецькій та 
Запорізькій 
областях  
 

centres університету 
менеджменту 
та бізнесу 
https://legalclinic
s.in.ua/pivdennyj
-region/  

Івано-

Франківська 

Головне територіальне 
управління юстиції у 
Івано-Франківській 
області 
 

Регіональний 
центр з 
надання 
безоплатної 
вторинної 
правової 
допомоги в 
Івано-
Франківській 
області  
 
 
 
 
 

3 місцеві 
центри  
15 бюро 
http://www.le
galaid.gov.ua
/ua/local-
centres 

  ІФО ГО 
"Станіславська 
правозахисна 
група" 
м.Івано-Франківськ 
вул.Гаркуші, 2 
оф.40 

 Юридична 
клініка “Феміда” 
Івано-
Франківського 
факультету 
Національної 
академії 
внутрішніх 
справ 
 
Юридична 
клініка ДВНЗ 
“Прикарпатськи
й національний 
університет 
імені Василя 
Стефаника” 
 
Юридична 
клініка 
Приватного 
вищого 
навчального 
закладу Івано-
Франківського 
університету 
права імені 
Короля Данила 
Галицького 
https://legalclinic
s.in.ua/zahidnyj-
region/  
  

Київська 
Головне територіальне 
управління юстиції у 

Регіональний 
центр з 

3 місцеві 
центри  

  Білоцерківська 
міська 
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Київській області 
 

надання 
безоплатної 
вторинної 
правової 
допомоги у 
Київській 
області  

22 бюро 
http://www.le
galaid.gov.ua
/ua/local-
centres 

громадська 
організація 
"Правова 
єдність" 
м. Біла Церква, 
вул. 
Леваневського, 55 
 
 

Кіровоградська 

Головне територіальне 
управління юстиції у 
Кіровоградській 
області 
 

Регіональний 
центр з 
надання 
безоплатної 
вторинної 
правової 
допомоги у 
Кіровоградсь
кій області  
 

3 місцеві 
центри  
18 бюро 
http://www.le
galaid.gov.ua
/ua/local-
centres 

 ГО «Територія 
успіху» 
http://watchdog-
kr.com.ua/    
teritoriy@i.ia 
(050) 975- 6917 
https://www.facebook.c
om/NGOterritoryofsucc
ess/  

  Юридична 
клініка 
Кіровоградськог
о державного 
педагогічного 
університету 
імені 
Володимира 
Винниченка 
https://legalclinic
s.in.ua/tsentraln
yj-region/  
 

Луганська 

Головне територіальне 
управління юстиції у 
Луганській області 
 

Регіональний 
центр з 
надання 
безоплатної 
вторинної 
правової 
допомоги у 
Луганській та 
Харківській 
областях  
 

3 місцеві 
центри  
11 бюро 
http://www.le
galaid.gov.ua
/ua/local-
centres 

  ГО "Суспільна 
служба правової 
допомоги" 
 93500, Україна, 
смт. Новоайдар, 
вул. Незалежності, 
2 
ГО "Громадська 
платформа"  
м. Сєвєродонецьк, 
вул. Курчатова, 
буд. 7, перший 
поверх 
Станично-
Луганський центр 
правової 
інформації та 
юридичної 
допомоги 

  

http://pravo.minjust.gov.ua/kontakti/
http://pravo.minjust.gov.ua/kontakti/
http://pravo.minjust.gov.ua/kontakti/
http://pravo.minjust.gov.ua/kontakti/
http://kirovohrad.legalaid.gov.ua/ua/
http://kirovohrad.legalaid.gov.ua/ua/
http://kirovohrad.legalaid.gov.ua/ua/
http://kirovohrad.legalaid.gov.ua/ua/
http://kirovohrad.legalaid.gov.ua/ua/
http://kirovohrad.legalaid.gov.ua/ua/
http://kirovohrad.legalaid.gov.ua/ua/
http://kirovohrad.legalaid.gov.ua/ua/
http://kirovohrad.legalaid.gov.ua/ua/
http://watchdog-kr.com.ua/
http://watchdog-kr.com.ua/
mailto:teritoriy@i.ia
https://www.facebook.com/NGOterritoryofsuccess/
https://www.facebook.com/NGOterritoryofsuccess/
https://www.facebook.com/NGOterritoryofsuccess/
https://legalclinics.in.ua/tsentralnyj-region/
https://legalclinics.in.ua/tsentralnyj-region/
https://legalclinics.in.ua/tsentralnyj-region/
http://pravo.minjust.gov.ua/kontakti/
http://pravo.minjust.gov.ua/kontakti/
http://pravo.minjust.gov.ua/kontakti/
http://luhansk-kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/
http://luhansk-kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/
http://luhansk-kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/
http://luhansk-kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/
http://luhansk-kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/
http://luhansk-kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/
http://luhansk-kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/
http://luhansk-kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/
http://luhansk-kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/
http://luhansk-kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/


Станиця 
Луганська, 2 (лінія 
11) 

Львівська 

Головне територіальне 
управління юстиції у 
Львівській області 
 

Регіональний 
центр з 
надання 
безоплатної 
вторинної 
правової 
допомоги у 
Львівській 
області  
 
 

6 місцевих 
центрів  
24 бюро 
http://www.le
galaid.gov.ua
/ua/local-
centres 

+ 
Львівська 
МРКП – 
керівниця 
Барбара 
Калюжна 

ГО Центр «Жіночі 
перспективи» 
http://women.lviv.ua/  
women@women.lviv.u
a  
https://www.facebook.c
om/ZahidnoukrainskijC
entrZinociPerspektivi/  
(032) 295 50 60;  
(032) 244 93 21; 
 (067) 674 07 70  

 IREX Юридично-
консультаційни
й центр 
(юридична 
клініка) 
Львівського 
державного 
університету 
внутрішніх 
справ  
 
Лабораторія 
практичного 
права 
“Юридична 
клініка” 
Львівського 
національного 
університету 
імені Івана 
Франка 
https://legalclinic
s.in.ua/zahidnyj-
region/  
 

Миколаївська 

Головне територіальне 
управління юстиції у 
Миколаївській області 
 

Регіональний 
центр з 
надання 
безоплатної 
вторинної 
правової 
допомоги у 
Миколаївські
й області  
 

3 місцевих 
центри  
18 бюро 
http://www.le
galaid.gov.ua
/ua/local-
centres 

 ГО «Агентство 
економічного 
розвитку» 
http://www.aer.net.ua/ 
(05134) 3-22-50  
aerbox@ukr.net 

  Юридична 
клініка “Ex 
aequo et bono” 
Національного 
університету 
кораблебудува
ння імені 
адміралі 
Макарова 
https://legalclinic
s.in.ua/pivdennyj
-region/  
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Одеська 

Головне територіальне 
управління юстиції у 
Одеській області 
 

Регіональний 
центр з 
надання 
безоплатної 
вторинної 
правової 
допомоги в 
Одеській 
області  
 

7 місцевих 
центрів  
25 бюро 
http://www.le
galaid.gov.ua
/ua/local-
centres 

+ 
Одеська МРКП 
– керівниця 
Ірина 
Бондаренко 

 Татарбунарський 
офіс Мережі 
правового 
розвитку 
Одеської 
обласної 
організації ВГО 
"Комітет 
виборців 
України"  
Одеська область, 
м. Татарбунари, 
вул. Центральна, 
буд. 50 
ГО 
"Правозахисний 
ромський Центр" 
м. Одеса, вул. 
Олександра 
Кутузакія, 1 

 Юридична 
клініка 
Одеського 
державного 
університету 
внутрішніх 
справ 
 
Юридична 
клініка «Pro 
bono» 
Національного 
університету 
«Одеська 
юридична 
академія» 
https://legalclinic
s.in.ua/pivdennyj
-region/  

Полтавська 

Головне територіальне 
управління юстиції у 
Полтавській області 
 

Регіональний 
центр з 
надання 
безоплатної 
вторинної 
правової 
допомоги у 
Полтавській 
області  
 

4 місцевих 
центри  
23 бюро 
http://www.le
galaid.gov.ua
/ua/local-
centres 

 ГО «Інститут 
аналітики та 
адвокації» 
http://iaaukraine.org/  
+38 (094) 963 24 85 
iaa.ukraine@gmail.co
m 
https://www.facebook.c
om/iaaukraine.org  

   

Рівненська 

Головне територіальне 
управління юстиції у 
Рівненській області 
 

Регіональний 
центр з 
надання 
безоплатної 
вторинної 
правової 
допомоги у 
Рівненській 
області  
 

2 місцевих 
центрів  
13 бюро 
http://www.le
galaid.gov.ua
/ua/local-
centres 

 РОГО «Комітет 
виборців України» 
http://www.cvu.com.ua/   
cvurivne@cvu.rv.ua    
https://www.facebook.c
om/CVURivne/  
https://twitter.com/cvu_
rivne  
(0362) 26-39-43, 26-
38-47  

  Юридична 
клініка “Pro 
bono” 
Національного 
університету 
“Острозька 
академія” 
https://legalclinic
s.in.ua/zahidnyj-
region/  
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Сумська 

Головне територіальне 
управління юстиції у 
Сумській області 
 

Регіональний 
центр з 
надання 
безоплатної 
вторинної 
правової 
допомоги у 
Сумській 
області  
 

4 місцевих 
центри  
14 бюро 
http://www.le
galaid.gov.ua
/ua/local-
centres 

  ГО "Центр 
правової 
інформації та 
консультації 
"Право"  
42600, м. 
Тростянець 
Сумської області, 
вул. 
Благовіщенська, 
58-А 
Громадська 
організація 
"Північна 
правозахисна 
група" 
м. Суми, вул. 
Бєлінського, буд. 
2, оф. 4 

IREX Юридична 
клініка “Довіра” 
Сумського 
національного 
аграрного 
університету 

Юридична 
клініка 
Сумського 
державного 
університету 
 
Юридична 
клініка Сумської 
філії 
Харківського 
національного 
університету 
внутрішніх 
справ та ГО 
“Правова 
допомога” 
https://legalclinic
s.in.ua/shidnyj-
region/  

Тернопільська 

Головне територіальне 
управління юстиції у 
Тернопільській області 
 

Регіональний 
центр з 
надання 
безоплатної 
вторинної 
правової 
допомоги у 
Тернопільськ
ій області  
 

4 місцевих 
центри  
14 бюро 
http://www.le
galaid.gov.ua
/ua/local-
centres 

    Юридична 
клініка 
Тернопільськог
о національного 
економічного 
університету 
https://legalclinic
s.in.ua/zahidnyj-
region/  
 

Харківська 

Головне територіальне 
управління юстиції у 
Харківській області 
 

Регіональний 
центр з 
надання 
безоплатної 
вторинної 

5 місцевих 
центрів  
25 бюро 
http://www.le
galaid.gov.ua

+ 
Харківська 
МРКП – 
керівник 
Ростислав 

 Громадська 
організація 
«Фонд сільських 
громад 
Дворічанщини»  

 Юридична 
клініка 
Національного 
юридичного 
університету 
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правової 
допомоги у 
Луганській та 
Харківській 
областях  
 

/ua/local-
centres 

Росоловський Харківська 
область, смт. 
Дворічна, вул. 35-ї 
Гвардійської 
Дивізії, 12 
 
ЧМГО 
"Чугуївська 
правозахисна 
група" 
63503, Харківська 
обл., м. Чугуїв, 
вул. Музейна, 16а 

імені Ярослава 
Мудрого 
 
Юридична 
клініка 
Харківського 
національного 
університету 
внутрішніх 
справ 
 
Практико-
освітній центр 
“Юридична 
допомога” 
Харківського 
національного 
університету 
імені В.Н. 
Каразіна 
https://legalclinic
s.in.ua/shidnyj-
region/  

Херсонська 

Головне територіальне 
управління юстиції у 
Херсонській області 
 

Регіональний 
центр з 
надання 
безоплатної 
вторинної 
правової 
допомоги у 
Херсонській 
області  
 
 
 

4 місцевих 
центри  
16 бюро 
http://www.le
galaid.gov.ua
/ua/local-
centres 

 БФ «Фонд громади 
міста Херсон 
«Захист» 
http://zahyst.ks.ua/  
XOBF@ukr.net  
https://www.facebook.c
om/ZahystKherson/  
(050) 396-4915,  
(0552) 26 36 01 

ГО "Скадовщина-
мій рідний край"  
м. Скадовськ вул. 
Гагаріна, 63, офіс 
4 (юридична 
адреса м. 
Скадовськ вул. 
Поповича, 106) 
ГО "Білозерський 
центр 
регіонального 
розвитку"  
75000 Херсонська 
обл, смт.Білозерка 
вул.Свободи 86-а 
ГО 
«Інформаційний 
ресурсний центр 
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«Правовий 
простір»  
вул. Бориса 
Мозолевського, 2, 
оф. 6, м. Херсон 
Херсонська 
обласна 
організація 
Комітету 
виборців України 
73036, м. Херсон, 
Придніпровський 
узвіз, 1, офіс, 8 

Хмельницька 

Головне територіальне 
управління юстиції у 
Хмельницькій області 
 

Регіональний 
центр з 
надання 
безоплатної 
вторинної 
правової 
допомоги у 
Хмельницькі
й області  
 

4 місцевих 
центри  
17 бюро 
http://www.le
galaid.gov.ua
/ua/local-
centres 

 ГО «Подільська 
правова ліга» 
http://podil-liga.at.ua  
podil.liga@gmail.com  
https://www.facebook.c
om/anastasia.ploshchy
nska  
(0382)720195                  
 

Громадська 
організація 
«Подільська 
правова ліга» 
провулок Пушкіна, 
1, м. 
Хмельницький 
29013 
Асоціація 
юристів м. 
Кам’янець-
Подільського 
вул. Пушкінська, 
44 м. Кам'янець-
Подільський 
Хмельницька 
область 32300 

IREX Юридична 
клініка 
Хмельницького 
університету 
управління та 
права 
https://legalclinic
s.in.ua/zahidnyj-
region/  
 

Черкаська 

Головне територіальне 
управління юстиції у 
Черкаській області 
 

Регіональний 
центр з 
надання 
безоплатної 
вторинної 
правової 
допомоги у 
Черкаській 
області  
 

4 місцевих 
центри  
16 бюро 
http://www.le
galaid.gov.ua
/ua/local-
centres 

  ГО «Центр 
Права» 
18000, м. Черкаси, 
вул. Смілянська, 
44, офіс 315 
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Чернівецька 

Головне територіальне 
управління юстиції у 
Чернівецькій області 
 

Регіональний 
центр з 
надання 
безоплатної 
вторинної 
правової 
допомоги у 
Чернівецькій 
області  
 

3 місцевих 
центри  
11 бюро 
http://www.le
galaid.gov.ua
/ua/local-
centres 

    Юридична 
клініка 
Чернівецького 
національного 
університету ім. 
Ю. Федьковича 
https://legalclinic
s.in.ua/zahidnyj-
region/  
 

Чернігівська 

Головне територіальне 
управління юстиції у 
Чернігівській області 
 

Регіональний 
центр з 
надання 
безоплатної 
вторинної 
правової 
допомоги у 
Чернігівській 
області  
 

3 місцевих 
центри  
19 бюро 
http://www.le
galaid.gov.ua
/ua/local-
centres 

 ГО «MART» 
http://www.mart-
ngo.org.ua/ua/  
mart.ngo@gmail.com  
www.facebook.com/ng
omartcn/  
38(0462)774110 

Чернігівський 
громадський 
комітет захисту 
прав людини 
14000, м. Чернігів, 
вул. Гонча 57/1 

 Юридична 
клініка 
“Adiutorium” 
Чернігівського 
національного 
технологічного 
університету 
https://legalclinic
s.in.ua/tsentraln
yj-region/  
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