
Безоплатна вторинна 

правова допомога (далі - 

допомога) - це вид державної 

гарантії, що полягає у створенні 

рівних можливостей доступу до 

правосуддя. 

Допомога включає такі види 

правових послуг (ч. 2 ст. 13 

Закону України «Про безоплатну 

правову допомогу»): 

- захист; 

- здійснення представництва 

інтересів в судах, інших державних 

органах, органах місцевого 

самоврядування, перед іншими 

особами; 

- складання документів 

процесуального характеру. 

 

Допомога надається в 

кримінальних та цивільних 

справах. 

 

Регіональний центр 

надання безоплатної 

вторинної правової 

допомоги в Одеській 

області: 
Адреса: м.Одеса, вул. Льва 

Толстого, 6, тел. (048) 726-22-23. 

Директор: Клішина Світлана 

Олександрівна. 

 

Центри надання безоплатної 

вторинної правової допомоги в місті 

Одеса: 
 

1. Перший одеський 

місцевий центр з надання 

допомоги 
Юрисдикція Першого одеського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги: 

 Київський район міста Одеси; 

 Білгород-Дністровський район 

Одеської області; 

 Овідіопольський район Одеської 

області; 

 Біляївський район Одеської області 

 місто Білгород-Дністровський Одеської 

області; 

 місто Іллічівськ Одеської області; 

 місто Теплодар Одеської області. 

Адреса: м. Одеса, вул. Богдана 

Хмельницького, 98, тел. (048) 732-18-37, 

(048) 732-18-38. 

Директор – Тітомер Євгенія 

Володимирівна. 

 

2. Другий Одеський 

місцевий центр з надання 

допомоги 
Юрисдикція Другого одеського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги: 

 Приморський район міста Одеси; 

 Малиновський район міста Одеси. 

Адреса: м. Одеса, вул. Коблевська, 40, 

тел. (048) 726-14-45, (048) 726-14-44. 

Директор: Бондаренко Ірина 

Дмитрівна. 

3. Третій одеський 

місцевий центр з надання 

допомоги 
Юрисдикція Третього одеського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги: 

 Суворовський район міста Одеси 

 Березівський район Одеської області 

 Комінтернівський район Одеської 

області 

 місто Южне Одеської області 

Адреса: м. Одеса, вул. Отамана 

Головатого, 1, тел. (048) 723-19-09, (048) 

723-19-29. 

Директор: Лавренюк Алла 

Олександрівна. 

 

Центри надання безоплатної 

вторинної правової допомоги в 

Одеській області: 
 

1. Арцизький місцевий 

центр з надання допомоги  
Юрисдикція Арцизького місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги: 

 Арцизький район Одеської області; 

 Саратський район Одеської області; 

 Тарутинський район Одеської 

області; 

 Татарбунарський район Одеської 

області. 

Адреса: м. Арциз, вул. 

Орджонікідзе, 46, тел. (04845) 3-14-34. 

В.о. директора: Старенков 

Олександр Юхимович. 

 



2. Ізмаїльський місцевий 

центр з надання допомоги 
Юрисдикція Ізмаїльського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги: 

 Болградський район Одеської 

області; 

 Ізмаїльський район Одеської 

області; 

 Кілійський район Одеської області; 

 Ренійський район Одеської області; 

 місто Ізмаїл Одеської області. 

Адреса: м. Ізмаїл, пр-т Леніна, 2, 

тел. (04841) 5-95-09. 

Директор: Якименко Зося 

Іларіонівна. 

 

 

 

4. Роздільнянський 

місцевий центр з надання 

допомоги 
Юрисдикція Роздільнянського 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

 Великомихайлівський район 

Одеської області; 

 Іванівський район Одеської 

області; 

 Роздільнянський район Одеської 

області; 

 Фрунзівський район Одеської 

області. 

Адреса: м. Роздільна, вул. 

Привокзальна, 10-А, тел. (04853) 5-03-

66, (04853) 5-04-43. 

Директор: Твердохліб Вадим 

Юрійович. 

 

5. Котовський місцевий 

центр з надання допомоги 
Юрисдикція Котовського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги: 

 Ананьївський район Одеської області; 

 Балтський район Одеської області; 

 Кодимський район Одеської області; 

 Котовський район Одеської області; 

 Красноокнянський район Одеської 

області; 

 Любашівський район Одеської області; 

 Миколаївський район Одеської області; 

 Савранський район Одеської області; 

 Ширяївський район Одеської області; 

 місто Котовськ Одеської області. 

Адреса: м. Котовськ, вул. 50 років 

Жовтня, 194-А, тел. (04862) 3-07-34, (04862) 

3-06-56. 

Директор: Мерзляков Сергій 

Сергійович. 
 

За більш детальнішою інформацією 
звертатися: 

Координаційний центр з надання правової 
допомоги 

04053, Україна, м. Київ, вул. Артема, 73,  
офіс 312 

Тел./факс:  (044) 486-71-06, (044) 486-77-45 
www.legalaid.gov.ua 

E-mail: info@legalaid.gov.ua 
 

Регіональний центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги  

в Одеській області 
65023, Україна, м. Одеса,  вул. Льва Толстого, 6 

Тел.:  (048) 726-22-23 
http://odesa.legalaid.gov.ua/ 

E-mail:  office.odesa@legalaid.gov.ua 
 

 
ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ 

УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ В 

ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 

Буклет 
 

Центри надання 

безоплатної 

вторинної правової 

допомоги в місті 

Одеса та Одеській 

області 
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