
 
м. Київ
01135, вул. Дмитрівська, 80, 3-й пов.
тел.: +380 (44) 364 50 00
e-mail: kyiv@pravokator.club
Facebook: pravokator.kyiv

 
м. Дніпро 
49005, вул. Жуковського, 21А, оф. 4
тел.:   +380 (68) 807 13 45
e-mail: dnipro@pravokator.club
Facebook: pravokator.dnipro

 
м. Харків
61103, просп. Науки, 77
тел.:  +380 (57) 766 17 77
e-mail: kharkiv@pravokator.club
Facebook: pravokator.kharkiv

 
м. Одеса
65012, вул. Велика Арнаутська, 61
тел.:   +380 (98) 368 53 34
e-mail:  odesa@pravokator.club
Facebook: pravokator.odesa

 
м. Львів
79005, вул. Костомарова, 1/3
тел.: +380 (97) 058 76 34
e-mail: lviv@pravokator.club
Facebook: pravokator.lviv

Дивіться детальніше в проморолику 
про те, в яких напрямках здійснює 
свою діяльність мережа правових 
клубів PRAVOKATOR, кого навчає, з ким 
співпрацює та які проекти реалізує www.pravokator.club

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

Академія безоплатної правової допомоги — 
постійно діюча програма професійного навчання 
та підвищення кваліфікації, що сприяє високій 
якості надання правових послуг, впровадженню 
інновацій та дозволяє краще зрозуміти тенденції 
і обрати оптимальну стратегію розвитку системи  
надання безоплатної правової допомоги 

Підвищення правової обізнаності людей — 
проведення заходів з комунікації та роз’яснювальної 
роботи для надавачів правової допомоги, діяльність 
яких направлена на подолання правового нігілізму 
серед населення та роз’яснення суті урядових реформ

Правова майстерня — створення та підтримка 
умов для комунікації і співпраці адвокатів, суддів, 
прокурорів, громадських правозахисників та 
представників інших професійних спільнот 
з метою розвитку експертного середовища 
та поширення позитивного досвіду й кращих 
практик, а також пошуку та впровадження 
інновацій в сфері права й доступу до правосуддя

Підвищення правової спроможності громад — 
реалізація спільних ініціатив, програм та проектів, 
як на всеукраїнському, так і на місцевому рівнях 
та проведення окремих заходів, спрямованих на 
вирішення актуальних для громад правових питань 

Спрощення доступу до правосуддя — проведення 
заходів та реалізація проектів, направлених на 
впровадження відновних практик у сфері правосуддя 
та альтернативних методів вирішення спорів

КОНТАКТИ

Простір для професійного розвитку, 
експертного діалогу та інновацій 

в сфері права й доступу до правосуддя

www.fb.com/
pravokator.club

www.instagram.com/
pravokator_club

http://bit.ly/
PRAVOKATORchannel

http://bit.ly/aboutСlub

Координаційний центр з надання 
правової допомоги: 
www.legalaid.gov.ua

Міністерство юстиції 
України: 

www.minjust.gov.ua



Регіональні центри з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги

PRAVOKATOR.Львів

«Академія БПД»

ПрАвокуємо та розвиваємо разом!

 
23

 
Місцеві центри з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги
 
84

 
Бюро правової допомоги

 
431

 
0 800 213 103

 
Єдиний контакт-центр

wiki.legalaid.gov.ua

 
Довідково-інформаційна платформа

правових консультацій

Правові послуги
- надання правової інформації, консультацій роз’яснень
  з правових питань
- складення заяв, скарг, процесуальних та інших
  документів
- здійснення представництва інтересів особи в судах
- забезпечення доступу до вторинної правової 
  допомоги та медіації

 
PRAVOKATOR.Київ

PRAVOKATOR.Харків

PRAVOKATOR.ДніпроPRAVOKATOR.Одеса

«Правова майстерня»

Дискусійний 
клуб   

«Правова 
матриця»

Legal Tech

Адвокати, судді, прокурори, 
громадські правозахисники 
та представники інших
професійних спільнот

- розробка онлайн-сервісів 
- проведення хакатонів та
  ідеатонів
- впровадження інновацій 

 
«Підвищення правової спроможності громад»

Захищаємо 
права 

громадян

- соціологічні дослідження правових потреб
- заходи щодо вирішення актуальних для громад правових питань
- підготовка та реалізація спільних ініціатив на місцевому рівні

 
«Спрощення доступу до правосуддя»

Підтримка розвитку 
громадських центрів 

правосуддяЗабезпечення 
доступу 

до медіації

Впровадження 
волонтерської діяльності 
в системі надання БПД

Примирення та інші 
відновні практики

 
«Підвищення правової обізнаності людей»

правовий нігілізм

Роз’яснення суті урядових 
реформ - від загальнодержавної 
мети до локальних наслідків для 

конкретної громади і людини

Дивіться за посиланням 
портфоліо тренерів та 
експертів мережі правових 
клубів PRAVOKATOR  

Професійне навчання,
покращення умінь та навичок
працівників системи надання 
БПД, адвокатів та інших фахівців

Назва мережі правових клубів навмисно включає в першій частині 
термін «PRAVO», що підкреслює основну концепцію діяльності та 
робить акцент на її меті — провокувати використання права для 
вирішення будь-яких проблем громадян у їхньому повсякденному житті

Професійна та злагоджена команда

http://bit.ly/portfolioClub

Ідеї щодо співпраці з 
мережею правових 
клубів PRAVOKATOR 
можна залишити тут

http://bit.ly/anketaPRAVOKATOR

Штатні юристи Адвокати за контрактом

понад
1500

понад
3000

(станом на 31.12.2019 року)


