Центр правової допомоги киянам, які опинились в складних
життєвих обставинах
Загальна інформація:
Юридична адреса: вул. Б. Хмельницького, 6 а, м. Київ, 02217;
Адреса для листування: вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044;
тел.: 0 44-202-71-80;
e-mail: centre_law@ukr.net
Керівництво Центру:
Начальник: Ткаченко Сергій Миколайович;
Заступник начальника Центру: Постоленко Ярослав Сергійович.
Відповідно до положення «Про порядок організації та надання безоплатної правової
допомоги особам, які опинились в складних життєвих обставинах» затвердженого
розпорядженням Київського міського голови 08.11.2006 р. №398/585 працівники Центру
надають такі види правової допомоги:
Безоплатна первинна правова допомога, яка включає надання правової інформації,
правових консультацій та роз’яснень, складання правових документів (звернень,
довідок, запитів тощо), крім процесуальних, допомогу в доступі до вторинної
правової допомоги та альтернативних форм вирішення спору, зокрема медіації
(посередництва);
Безоплатна вторинна правова допомога, яка включає складання процесуальних
документів, захист від обвинувачення, представництво інтересів особи в судах та
інших державних органах;
Надання безоплатної правової допомоги бездомним та малозахищеним особам у
відновленні та отриманні втрачених паспортів громадян України.
Під складними життєвими обставинами маються на увазі обставини, що об’єктивно
порушують нормальну життєдіяльність особи, наслідки яких вона не може подолати
самостійно, а саме: інвалідність, часткова втрата рухової активності у зв’язку зі старістю
або станом здоров’я, самотність, сирітство, безпритульність, відсутність житла або
роботи, насильство, зневажливе ставлення та негативні стосунки в сім’ї,
малозабезпеченість, стихійне лихо, катастрофа, тощо.
У відповідності до розпорядження №114 від 12.03.2015 року виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) п. 5.3.: надання
правової інформації та консультацій і роз’яснень особам, які постраждали під час
виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків), та членів їх сімей, а
також членів сімей загиблих військовослужбовців і працівників правоохоронних органів
зокрема інформування про їх права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку
їх порушення та порядок оскаржень рішень, дій чи бездіяльності службових осіб,
здійснюється структурним підрозділом «Центр правової допомоги киянам, які опинилися
в складних життєвих обставинах» комунального підприємства «Госпкомобслуговування»
спільно з районними в місті Києві державними адміністраціями.
Типовий перелік питань з яких можливо отримати безоплатну первинну
правову допомогу (юридичну консультацію):
Цивільне право:
·Поняття фізичної особи, її цивільна правоздатність і повна цивільна дієздатність.
·Поняття юридичної особи, її цивільна правоздатність і дієздатність.

·Форма і строк довіреності.
·Загальна і спеціальна і позовна давність.
·Підстави набуття і припинення права власності.
·Самочинне будівництво.
·Право власника на витребування майна від добросовісного набувача.
·Захист прав інтелектуальної власності судом.
·Правові наслідки порушень зобов’язань.
·Договір куплі-продажу і форма окремих видів договорів купівлі-продажу.
·Форма договору дарування і момент виникнення права власності на дарунок.
·Форма договору довічного утримання і припинення цього договору.
·Поняття завдатку і правові наслідки порушення або припинення зобов’язання,
забезпеченого завдатком.
·Найм (оренда).
·Страхування.
·Наслідок порушення договору позичальником.
·Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду.
·Відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди.
·Поняття і види спадкування, склад спадщини.
Цивільно-процесуальне право:
·Повноваження представника в суді і документи, що посвідчують повноваження
представників.
·Порядок та строки розгляду заяви про забезпечення позову у цивільному судочинстві.
·Мирова угода сторін.
·Перегляд судових рішень у апеляційному порядку.
·Перегляд судових рішень у касаційному порядку.
Адміністративне право та судочинство:
·Поняття адміністративного правопорушення.
·Обставини, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення.
·Порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення і обставини, що
підлягають з’ясуванню при розгляді справи про адміністративне правопорушення.
·Адміністративне стягнення, його види. Строки накладення адміністративних стягнень.
Сімейне право:
·Шлюб, який може бути визнаний недійсним за рішенням суду.
Особи які мають право на звернення до суду з позовом про визнання шлюбу недійсним.
Розмір часток майна дружини та чоловіка при поділі майна, що є об’єктом права спільної
сумісної власності подружжя.
·Шлюбний контракт.
·Визначеня розміру аліментів у частці від заробітку (доходу) матері, батька і у твердій
грошовій сумі.
Трудове право:
·Трудовий договір.
·Підстави припинення трудового договору. У яких випадках допускається відсторонення
від роботи.
·Строки розрахунку при звільненні і відповідальність за затримку розрахунку при
звільненні.
·Поновлення на роботі та зміна формулювання причин звільнення.
·Порядок і умови надання щорічних відпусток. Відкликання з відпустки.

Житлове право:
·Договір найма жилого приміщення.
·Підстави та порядок визнання особи такою, що втратила право користування жилим
приміцщенням.
·Підстави та порядок виселення з жилих приміщень.
Звертаємо вашу увагу, що співробітниками Центру надаються безоплатні правові
консультації і з інших правових питань, які не ввійшли до типового переліку питань.
Графік прийому громадян юрисконсультами, провідними юрисконсультами Центру:

1

Управління праці та
соціального захисту
населення
Дарницьке

Харківське шосе, 176-г

2

Дніпровське

вул. Курнатовського, 7-а

3

Деснянське

вул. Закревського, 87-д

4

Оболонське

вул.Озерна,18-а

5

Подільське

вул. Ярославська, 31-б

6

Шевченківське

пр-т Перемоги, 5

7

Святошинське

вул. Гната Юри, 14-6

8

Солом'янське

пр-т Повітрофлотський, 40

9

Печерське

вул. Цитадельна, 4/7

№

Адреса

Графік прийому
понеділок, середа
з 09.00 год –18.00
год
понеділок, середа
з 09.00 год –18.00
год
вівторок, четвер
з 09.00 год –13.00
год
вівторок, четвер
з 09.00 год –13.00
год
понеділок, середа,
четвер
з 09.00 год –18.00
год
понеділок, вівторок,
середа, четвер
з 09.00 год –13.00
год
понеділок, середа
з 09.00 год –18.00
год
п'ятниця
з 09.00 год –13.00
год
понеділок, середа
з 09.00 год –18.00
год,
вівторок
з 14.00 год –18.00
год,
п'ятниця
з 09.00 год.-13.00
год.
понеділок, середа
09.00 год–18.00 год,

10

№

Голосіївське

1

Районні у місті Києві
державні адміністрації
Дарницька РДА

2

Оболонська РДА

3

Святошинська РДА

4

Солом’янська РДА

5

Печерська РДА

6

Голосіївська РДА

7

Дніпровська РДА

8

Деснянська РДА

9

Подільська РДА

10

Шевченківська РДА

№

1

2

Організація

вул. Васильківська, 27

Адреса

п'ятниця
з 09.00 год -13.00
год
вівторок,
четвер
з 09.00 год -18.00
год

Графік прийому

вул. О.Кошиця, 11

вівторок, четвер
з 9.00 год –18.00 год
вул. Маршала Тимошенка, понеділок, вівторок
18
з 9.00год –18.00 год
просп. Перемоги, 97
вівторок, четвер
з 9.00год –18.00 год
просп. Повітрофлотський, понеділок, середа
41
з 9.00год –18.00 год
вул. Московська, 5/2-а
понеділок, п’ятниця
з 9.00год –16.45 год
просп. Голосіївський, 42
понеділок, четвер
з 9.00год –18.00 год
бульвар Праці, 1/1
вівторок, четвер
з 09.00 год –18.00 год
просп. Маяковського, 29
понеділок, вівторок
з 09.00 год –18.00 год
Контрактова площа, 2
середа, п’ятниця
з 09.00 год –16.45 год
вул. Б.Хмельницького, 24 понеділок, середа
з 09.00 год –18.00 год

Адреса

Графік прийому

КБУ «Контактний центр
міста Києва»

вул. Хрещатик, 36,
тел. 15-51

понеділок, вівторок,
середа, четвер
з 09.00 год.–18.00 год
п’ятниця з 09.00 год –
16.45 год

Інформаційний Центр для
інформування осіб, які
постраждали під час
виконання обов’язків
військової служби
(службових обов’язків), та
членів їх сімей, а також

вул. Хрещатик, 36,
каб. №115

понеділок, вівторок,
середа, четвер,
з 09.00 год.–18.00 год
п’ятниця з 09.00 год –
16.45 год

3

4

5

6

членів сімей загиблих
військовослужбовців і
працівників
правоохоронних органів про
їх права та гарантії
реалізації таких прав
Перший київський місцевий
центр з надання безоплатної
вторинної правової
допомоги
Другий київський місцевий
центр з надання безоплатної
вторинної правової
допомоги
Третій київський місцевий
центр з надання безоплатної
вторинної правової
допомоги
Четвертий київський
місцевий центр з надання
безоплатної вторинної
правової допомоги

бульвар Верховної Ради,
33/1

понеділок,
вівторок,
четвер
з 09.00 год –18.00 год

вул. Ділова, 4-Б

вівторок, п’ятниця
з 09.00 год -13.00 год

вул. Сімферопольська, 5/1 середа
з 09.00 год -18.00 год,
п’ятниця
з 09.00 год -13.00 год
вул. Максима Кривоноса, вівторок, четвер
2-А
з 09.00 год -13.00 год

