
 
 
 
 
 
 
 
 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  
 

щодо виконання Правобережним київським місцевим центром з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги річного плану діяльності  

у ІІІ кварталі 2021 року 
 
 

 

  



Основні заходи, що були здійснені у ІІІ кварталі 2021 року: 
 

 3 липня 2021 року фахівці Центру долучилися до телевізійного проекту «Маю 

право» телеканалу «Дом», де надавали відеоконсультації з наступних тем:  

«Особливості оформлення субсидії внутрішньо переміщеними особами»; 

«Порядок отримання свідоцтва про смерть після смерті особи на тимчасово 

окупованій території». 

 10 липня 2021 року фахівці Центру долучилися до телевізійного проекту «Маю 

право» телеканалу «Дом», де надали відеоконсультацію з теми: «Особливості 

спадкування за заповітом внутрішньо переміщеними особами»; 

 13 та 20 липня 2021 року фахівці Центру здійснювали особистий прийом 

громадян, з метою надання таким особам первинної правової допомоги на базі 

«Вцентрі_Хаб: Оболонь»; 

 16 липня 2021 року фахівці Центру провели правопросвітницький захід 

стосовно правових гарантій для викривачів корупції на базі Святошинської районної 

філії Київського міського центру зайнятості; 

 17 липня 2021 року фахівці Центру надали коментар для слухачів Українського 

радіо «Голос Києва», де роз’яснювали слухачам, яким чином вплине прийняття 

нового законодавства щодо обмеження колекторської діяльності 

(https://soundcloud.com/.../chi-zmnit-zakon-pro-kolektorv...); 

 17 липня 2021 року фахівці Центру долучилися до телевізійного проекту «Маю 

право» телеканалу «Дом», де надавали відеоконсультації з наступних тем:  

«Зміна черговості спадкування під час 

спадкування за законом»; 

«Вакцинація вакцинами від 

«Коронавірусу» як умова перетину 

державного кордону та лінії 

розмежування з ОРДЛО»; 

 19 липня 2021 року фахівці Центру 

здійснювали виїзне надання безоплатної правової допомоги для ветеранів війни та 

членів їх сімей на базі «Ветеран_Хаб»; 

 21 липня 2021 року фахівці Центру здійснювали виїзне надання безоплатної 

правової допомоги для постраждалих від домашнього насильства та базі Київського 

міського центру гендерної рівності, протидії насильству; 

 21 липня 2021 року фахівці Центру здійснювали надання безоплатної правової 

допомоги для постраждалих від домашнього насильства на Національній гарячій лінії 

з протидії домашньому насильству громадської організації «Ла Страда – Україна»; 

https://soundcloud.com/.../chi-zmnit-zakon-pro-kolektorv


 5 серпня 2021 року фахівці Центру взяли участь у розширеній нараді з 

суб’єктами з запобігання домашнього насильства (районними службами у справах 

дітей та сім’ї м. Києва) на базі Київського міського центру гендерної рівності, 

запобігання та протидії насильству;  

 9 серпня 2021 року фахівці Центру здійснювали виїзний прийом ветеранів війни 

з метою надання їм безоплатної первинної правової допомоги на базі «Ветерна_хаб», 

що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42; 

 13 серпня 2021 року фахівці Центру взяли участь у онлайн-семінарі для 

пошукачів роботи на базі Шевченківської районної філії Київського міського центру 

зайнятості з теми: «Земельна реформа в Україні».  Під час заходу учасники дізналися 

яким чином можливо продати землю 

сільськогосподарського призначення та які 

документи для цього потрібно; як не 

втратити земельний пай після 2025 року; 

особливості спадкування земельних 

ділянок; підводні камені впровадження 

вільного ринку землі в Україні. 

 18 та 25 серпня 2021 року фахівці Центру здійснювали виїзне надання 

безоплатної правової допомоги для постраждалих від домашнього насильства та базі 

Київського міського центру гендерної рівності, протидії насильству; 

 18 та 25 серпня 2021 року фахівці Центру здійснювали надання безоплатної 

правової допомоги для постраждалих від домашнього насильства на Національній 

гарячій лінії з протидії домашньому насильству громадської організації «Ла Страда – 

Україна»; 

 24 серпня 2021 року фахівці Центру взяли участь у 

святкових заходах з нагоди Дня незалежності України на 

базі міського парку «Відрадний», де працював мобільний 

юридичний консультаційний пункт; 

 21 серпня 2021 року фахівці Центру долучилися до 

телевізійного проекту «Маю право» телеканалу «Дом», де 

надавали відеоконсультації з наступних тем: 

 «Місце укладення договору по відчуженню земельної ділянки» 

(https://youtu.be/SFV4oAfY8uo?t=226); 

 «Як отримати свідоцтво про народження дитини, що народилася в окупованій 

території» (https://youtu.be/SFV4oAfY8uo?t=446); 

 «Як оформити спадщину після смерті чоловіка, у разі наявності описок в 

свідоцтві про шлюб» (https://youtu.be/SFV4oAfY8uo?t=632); 

https://youtu.be/SFV4oAfY8uo?t=226
https://youtu.be/SFV4oAfY8uo?t=446
https://youtu.be/SFV4oAfY8uo?t=632


 «Як усунути батьку перешкоди у спілкуванні з його дитиною» 

(https://youtu.be/SFV4oAfY8uo?t=914); 

 14 серпня 2021 року фахівці Центру долучилися до телевізійного проекту «Маю 

право» телеканалу «Дом», де надавали відеоконсультації з наступних тем:  

 «Порядок отримання компенсації за травму на виробництві» 

(https://youtu.be/Oak6101uUXI?t=4); 

 «Особливості отримання в порядку спадкування невиплаченої пенсії 

померлого» (https://youtu.be/Oak6101uUXI?t=285); 

 «Алгоритм дострокового виходу на пенсію у разі ліквідації підприємства» 

(https://youtu.be/Oak6101uUXI?t=543); 

 «Порядок поновлення на роботі після призову на військову службу» 

(https://youtu.be/Oak6101uUXI?t=773); 

 «Особливості розірвання шлюбу з особою, що перебуває на окупованій 

території України» (https://youtu.be/GVG3EiyGwyg?t=1124); 

 «Право усиновленої дитини на отримання статусу внутрішньо переміщеної 

особи» (https://youtu.be/Oak6101uUXI?t=940). 

 3 вересня 2021 року фахівці Центру взяли участь у 

онлайн-семінарі на базі Центральної бібліотеки імені Лесі 

Українки, де пояснювали про правові механізми 

обмеження людини у доступі до гральних закладів; 

 4 вересня 2021 року фахівці Центру долучилися до 

телевізійного проекту «Маю право» телеканалу «Дом», де 

надавали відеоконсультації з наступних тем: 

 «Соціальна допомога для дітей, що вчаться у ВНЗ з окупованих територій» 

(https://youtu.be/SDq6RpEa66s?t=269); 

 «Як перетнути лінію розмежування з ОРДЛО?» 

(https://youtu.be/SDq6RpEa66s?t=707); 

 «Порядок оформлення довіреності на купівлю-продаж майна» 

(https://youtu.be/SDq6RpEa66s?t=918). 

 10 вересня 2021 року фахівці Центру в рамках 

Університету третього віку для людей старшого віку 

Солом’янського району м. Києва провели 

правопросвітницький захід з теми «Особливості 

оспорення виконавчих написів нотаріусів»; 

 10 вересня 2021 року фахівці центру провели 

робочу зустріч з Київським міським центром соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді щодо посилення 

співпраці щодо доступу до правосуддя 
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малозабезпечених громадян; 

 11 вересня 2021 року фахівці Центру долучилися до телевізійного проекту 

«Маю право» телеканалу «Дом», де надавали відеоконсультації з наступних тем:  

 «Порядок відновлення втраченого паспорта громадянина України» 

(https://youtu.be/A_UC1WTxBkw?t=32); 

 «Що таке ковідний сертифікат? Для чого він потрібен?» 

(https://youtu.be/A_UC1WTxBkw?t=975); 

 «Особливості оформлення спадщини після смерті тітки на окупованій 

території» 

(https://youtu.be/A_UC1WTxBkw?t=1243). 

 

 13 вересня 2021 року фахівці Центру здійснювали виїзний 

прийом ветеранів війни з метою надання їм безоплатної первинної 

правової допомоги на базі «Ветерна_хаб», що знаходиться за 

адресою м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42; 

 

 14 вересня 2021 року фахівці Центру 

взяли участь у онлайн-семінарі на базі 

Центральної районної бібліотеки імені Ф. Достоєвського з 

теми: «Земельна реформа. Відкриття ринку землі. Як 

купити чи продати землю сільськогосподарського 

призначення»; 

 15 та 22 вересня 2021 року фахівці Центру здійснювали 

виїзне надання безоплатної правової допомоги для 

постраждалих від домашнього насильства та базі Київського 

міського центру гендерної рівності, протидії насильству; 

 15 та 22 вересня 2021 року фахівці Центру здійснювали надання безоплатної 

правової допомоги для постраждалих від домашнього насильства на Національній 

гарячій лінії з протидії домашньому насильству громадської організації «Ла Страда – 

Україна»; 

 17 вересня 2021 року фахівці Центру в рамках Університету третього віку для 

людей старшого віку Солом’янського району м. Києва провели правопросвітницький 

захід з теми «Особливості строків позовної давності під час захисту прав людини»; 

 18 вересня 2021 року фахівці Центру долучилися до телевізійного проекту 

«Маю право» телеканалу «Дом», де надавали відеоконсультації з наступних тем:  

 «Особливості розгляду спорів за межу між землевласниками» 

(https://youtu.be/2Z2MRzzz3Jo?t=576); 

https://youtu.be/A_UC1WTxBkw?t=32
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 «Порядок перетину державного кордону з Російською Федерацію»  

(https://youtu.be/2Z2MRzzz3Jo?t=1085); 

 21 вересня 2021 року фахівці Центру взяли участь у тренінзі для районних 

центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  щодо особливостей доступу до 

безоплатної правової допомоги сімей, що опинилися в складних життєвих 

обставинах;  

 


