
Працівники системи БПД надають правову 
допомогу людям, які перемістилися з територій, де 

ведуться бойові дії. 
 

З 24 лютого 2022 року по 31 травня 2022 року за правовою допомогою 

звернулось понад 12 тис. осіб, які виїхали з зони бойових дій. 

Багато з них втратили житло, роботу, документи та потребують 

роз’яснень, як діяти, щоб налагодити своє життя. 

Юристи системи БПД (безоплатної правової допомоги) дають 

громадянам чіткі інструкції щодо відновлення документів, оформлення 

довідок, механізму відшкодування втраченого майна, отримання фінансової 

допомоги тощо. 

Єдиний номер контактного центру системи БПД 0 800 213 103 в 

умовах воєнного стану став найоперативнішим і найдоступнішим способом 

отримання правової інформації.  

«За перші місяці війни юристи контактного центру вже опрацювали 

понад 80 тис. дзвінків, з них велика кількість — від осіб, які перемістилися з 

територій адміністративно-територіальних одиниць, на яких проводяться 

бойові дії», – розповіла начальниця управління забезпечення доступу до 

правової допомоги Координаційного центру з надання правової допомоги 

Наталія Марчук.  

Точна кількість звернень від внутрішньо переміщених осіб невідома, 

оскільки клієнти, які звертаються по правову допомогу телефоном, не завжди 

повідомляють про те, що вони є ВПО. 

Серед питань, з якими часто звертаються до контакт-центру 

внутрішньо переміщені особи:  

порядок отримання статусу ВПО; 

порядок отримання грошової допомоги на проживання ВПО;  

отримання фінансової допомоги від міжнародних організацій;  

порядок отримання компенсації власникам житла, які безоплатно 

прихистили внутрішньо переміщених осіб;  



порядок отримання компенсації за житло, яке пошкоджене 

внаслідок збройної агресії росії тощо. 

Внутрішньо переміщені особи та громадяни України, які звернулися із 

заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб, є суб’єктами 

права безоплатну вторинну правову допомогу (Закон України «Про 

безоплатну правову допомогу»). 

З 5 січня 2017 року по 31 травня 2022 року місцеві центри з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги прийняли понад 31 тис. рішень про 

надання БВПД внутрішньо переміщеним особам. 

З початку введення дії воєнного стану (станом на 31 травня 2022 року) 

місцевими центрами вже прийнято 942 рішення про надання БВПД та 124 – 

від осіб, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо 

переміщених осіб.  

Найчастіше у період дії воєнного стану внутрішньо переміщені особи 

звертаються з питаннями щодо: 

встановлення фактів, що мають юридичне значення (21,4%);  

укладання та розірвання шлюбу (17,2%);  

стягнення аліментів (15,3%). 

Відповіді на найпоширеніші правові питання ВПО 

Встановлення факту внутрішнього переміщення особи та отримання 

відповідної довідки https://bit.ly/39H7ki2  

Надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам 

https://bit.ly/3tLsfXN  

Надання грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам за 

рахунок коштів проєктів Організації Об'єднаних Націй https://bit.ly/3Najr4C  

Компенсація витрат за тимчасове розміщення внутрішньо 

переміщених осіб https://bit.ly/3Oooxvc  

Повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно 

внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій https://bit.ly/3QLKzKy  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F39H7ki2%3Ffbclid%3DIwAR34AIQZ02hFg5xPMfG7CHhmzS1vw7o880x1PBUMHatuPKmW-0qxVxnG1nc&h=AT3UzY3VbUML6RdHM3YCEM42nGLki-Ls4Aezo4l-egh8kAWxZW1CqzWuj5GGRXY8vtOv9MR4xObzCwVO1KL54U7yS-qZ5BzAZWvyRIbvjYmmkVcHmTsmrqn_LnGrOarfHHY&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT26jmeFVK-DexQ4MMhwlvW6PCYXlLTKHS8QUS8ISrN9cVzHqe0zStHwAwhzBl0PeLGnfMy92wgJjL21ihwwQVxlZgNQiA4QufjSErdIjAiXELLgb46--NapQ72riR4O99Lnt_zu5Px4ddvLy_F-f28JOukWEDdkrHDpbyEVk_uWsukj76GTKvwGSNG71lUZ4O7msaicDAF0uHbhZHveVq2oPY4FY58Tng
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3tLsfXN%3Ffbclid%3DIwAR1v7O0N-BX8tb-A0013zKCgny5cyx4V7haz4K-ei9rwml1sDm4owxfo7E8&h=AT2b3bW2lVRWaIA6TYzWmsXmldi4wx5D69gFgytl4eR44bMjSeOv5vxm0cNdk5c6SxYcX2uTG99EYHLmNbT-JVwsp1YiZdmi8AHilDtdUm77hefuPwTNPPY7lnH3-16lPpY&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT26jmeFVK-DexQ4MMhwlvW6PCYXlLTKHS8QUS8ISrN9cVzHqe0zStHwAwhzBl0PeLGnfMy92wgJjL21ihwwQVxlZgNQiA4QufjSErdIjAiXELLgb46--NapQ72riR4O99Lnt_zu5Px4ddvLy_F-f28JOukWEDdkrHDpbyEVk_uWsukj76GTKvwGSNG71lUZ4O7msaicDAF0uHbhZHveVq2oPY4FY58Tng
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3Najr4C%3Ffbclid%3DIwAR2gZHXnOBpKnp0sxAvYhrTRoxxsfdjUvTCb7sOysBPkFhK7B0TTvFKP-4Y&h=AT3WNYE46DK3Av847lRo34CQH5mHjIctEZFwnE1F64gsn1gONPzZVCH_hf8SXIDN1bPoRR_DVcksGfTGsi7SMZIV_yM9f2ayq3FZX5KA1LCfndD1gIs2Io6FLva5FfUc5G4&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT26jmeFVK-DexQ4MMhwlvW6PCYXlLTKHS8QUS8ISrN9cVzHqe0zStHwAwhzBl0PeLGnfMy92wgJjL21ihwwQVxlZgNQiA4QufjSErdIjAiXELLgb46--NapQ72riR4O99Lnt_zu5Px4ddvLy_F-f28JOukWEDdkrHDpbyEVk_uWsukj76GTKvwGSNG71lUZ4O7msaicDAF0uHbhZHveVq2oPY4FY58Tng
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3Oooxvc%3Ffbclid%3DIwAR1EnPI4nDEgjnr3W7ajGD_N-KJwMTxrfzYfeTDftCqYY8_FsC5aQd28c2k&h=AT2lzlqBeSAu1aWTt1DBwxk63jezjn1U5HLsDez4Xfauydr37NVOcefyVT7F0ose7h_Bw4zPYh9Q5d3qNTySgEYRMJJOQB6TZzeb1ayZOhIz745xzVsMVs7_g5ZEeajF89w&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT26jmeFVK-DexQ4MMhwlvW6PCYXlLTKHS8QUS8ISrN9cVzHqe0zStHwAwhzBl0PeLGnfMy92wgJjL21ihwwQVxlZgNQiA4QufjSErdIjAiXELLgb46--NapQ72riR4O99Lnt_zu5Px4ddvLy_F-f28JOukWEDdkrHDpbyEVk_uWsukj76GTKvwGSNG71lUZ4O7msaicDAF0uHbhZHveVq2oPY4FY58Tng
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3QLKzKy%3Ffbclid%3DIwAR3fGBGiOODAfGCCYaZM1ltZBiKxAI2_wE2Y7OVuz7K_510sfwXr0WhvKm8&h=AT3FG7SYD6ZVUpypDlSzhqmC6LaxhnkSIoZsEtW58AiOGDkA0NHAZbRHT_lavXeS6LI6cPSt__antbZ-UHfd2ch2v-P6lT8JGm6agTty5Kr_ftbaA9eTKGjo4lsJoPzO9nQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT26jmeFVK-DexQ4MMhwlvW6PCYXlLTKHS8QUS8ISrN9cVzHqe0zStHwAwhzBl0PeLGnfMy92wgJjL21ihwwQVxlZgNQiA4QufjSErdIjAiXELLgb46--NapQ72riR4O99Lnt_zu5Px4ddvLy_F-f28JOukWEDdkrHDpbyEVk_uWsukj76GTKvwGSNG71lUZ4O7msaicDAF0uHbhZHveVq2oPY4FY58Tng


Контактний центр системи з надання безоплатної правової 

допомоги 0800 213 103. 

#БПД #ВПО 

Для отримання консультацій ви також можете телефонувати за 

номерами телефонів: 

 Сектор "Вінницьке бюро правової допомоги №1" -  

21021, Україна, м. Вінниця, вул. Василя Порика, 29 

Email: vinnytsya1.vinnytsya@legalaid.vn.ua 

 (0432) 56-01-80. 

 Сектор "Барське бюро правової допомоги" -   

м. Бар, вул. Героїв Майдану, 6 

E-mail: barske@legalaid.vn.ua 

 (04341) 2-15-55 

 Сектор "Жмеринське бюро правової допомоги" - 

м. Жмеринка, вул. Валерія Брезденюка, 19 

E-mail: zhmerynske@legalaid.vn.ua 

 (04332) 5-23-78 

 Сектор "Тиврівське бюро правової допомоги"-  

смт Тиврів, вул. Шевченка, 5 

E-mail: tyvrivske@legalaid.vn.ua 

 (04355) 2-15-77 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%BF%D0%B4?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUGV_mQTX0fZJthLJdoAUwKnl2NzMA1vwtyiMIfh12E6RpCTrw8zGsKppncp-W2lgVch74GN8NXkz0P17npwONwHGTOFUnHF9s2Wbf7glZMpKqu-ujxQkmlhKWLUqvV5fRc0tSDXlhzwpDrIOG19JhchlXudCVXzTeTwaZeYG8qTAfsiqe575FWa1ywQTF3HNQxpx9XpXxnwTNuHDvuvSeV&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D0%BF%D0%BE?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUGV_mQTX0fZJthLJdoAUwKnl2NzMA1vwtyiMIfh12E6RpCTrw8zGsKppncp-W2lgVch74GN8NXkz0P17npwONwHGTOFUnHF9s2Wbf7glZMpKqu-ujxQkmlhKWLUqvV5fRc0tSDXlhzwpDrIOG19JhchlXudCVXzTeTwaZeYG8qTAfsiqe575FWa1ywQTF3HNQxpx9XpXxnwTNuHDvuvSeV&__tn__=*NK-R

