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ПІДТВЕРДЖЕННЯ ФАКТУ НАРОДЖЕННЯ 

ДИТИНИ НА НЕПІДКОНТРОЛЬНІЙ 

ТЕРИТОРІЇ

• Процедура підтвердження медичною консультаційною комісією факту
народження жінкою дитини поза закладом охорони здоров’я у разі,
коли таким закладом не проводився огляд жінки та дитини, у тому
числі на території, де органи державної влади тимчасово не
здійснюють свої повноваження, визначається Порядком підтвердження
факту народження дитини поза закладом охорони здоров’я,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.01.2013 №
9.

• Порядок утворення комісії, яка розглядає питання щодо
підтвердження факту народження дитини на території, де органи
державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження (далі –
комісія з питань підтвердження факту народження дитини на
непідконтрольній території), та положення про неї затверджуються
спільним наказом МОЗ та Мінреінтеграції.

• До складу зазначеної комісії за згодою включаються представники
міжнародних гуманітарних організацій, визначених Мінреінтеграції.

• Комісія з питань підтвердження факту народження дитини на
непідконтрольній території розглядає питання щодо підтвердження
факту народження дитини за письмовою заявою жінки, яка народила
дитину, її родичів, інших осіб, уповноважених представляти її інтереси.
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Жінка, яка народила дитину, її родичі, інші особи, уповноважені представляти її інтереси,
звертаються до комісії з питань підтвердження факту народження дитини на
непідконтрольній території з письмовою заявою, складеною у довільній формі, щодо
підтвердження факту народження дитини.

До заяви додаються:

 копія паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу;

 результати аналізів, ультразвукового дослідження, проведених під час вагітності жінки, яка народила
дитину на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження;

 виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого;

 інші документи, які підтверджують надання медичної допомоги жінці у зв’язку з вагітністю та/або
пологами.

Жінка, яка народила дитину, її родичі, інші особи, уповноважені представляти її інтереси, під час подання
заяви пред’являють паспорт громадянина України або інший документ, що підтверджує особу.

Зазначені документи подаються до комісії з питань підтвердження факту народження дитини на
непідконтрольній території (у разі їх наявності) жінкою, яка народила дитину, її родичами, іншими
особами, уповноваженими представляти її інтереси, особисто або через уповноваженого представника
міжнародної гуманітарної організації, члени якої включені до складу комісії з питань підтвердження факту
народження дитини на непідконтрольній території, та можуть бути прийняті такою комісією тільки за
умови, якщо вони видані представником міжнародної гуманітарної організації.

Документи, у разі подання через представника міжнародної гуманітарної організації приймаються
комісією з питань підтвердження факту народження дитини на непідконтрольній території тільки за умови
їх посвідчення жінкою, яка народила дитину, її родичами, іншими особами, уповноваженими представляти
її інтереси, з проставленням підпису, ініціалів та прізвища, відмітки «Згідно з оригіналом», дати
засвідчення копії та представником такої міжнародної гуманітарної організації шляхом проставлення
реквізитів такої організації, в тому числі печатки (за наявності).
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 Протягом двох днів після отримання документів комісія з питань
підтвердження факту народження дитини на непідконтрольній
території приймає рішення про огляд жінки та дитини і направляє
їх для проведення такого огляду до закладу охорони здоров’я, 
розташованого на підконтрольній території.

 У разі відсутності можливості у жінки з дитиною, факт народження
якої потребує підтвердження, прибути для проведення огляду в 
закладі охорони здоров’я, розташованому на контрольованій
території, комісія з питань підтвердження факту народження
дитини на непідконтрольній території в порядку, передбаченому
положенням про зазначену комісію, протягом десяти календарних
днів з дня отримання відповідної заяви приймає рішення про виїзд
фахівців за спеціальностями «Акушерство та гінекологія», 
«Неонатологія» та «Медична генетика» для проведення такого 
огляду на території, де органи державної влади тимчасово не 
здійснюють свої повноваження.
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 Виїзд фахівців на територію, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої

повноваження, є добровільним та здійснюється за умови надання ними письмової згоди

на це, а також дотримання ними заходів особистої безпеки та отримання відповідного

дозволу на перетинання лінії зіткнення для в’їзду на тимчасово неконтрольовану

(контрольовану) територію та виїзду з неї через будь-які діючі контрольні пункти

в’їзду/виїзду, виданого державним правоохоронним органом спеціального призначення,

який забезпечує державну безпеку України. Відмова відповідного фахівця брати участь

та здійснювати виїзд на територію, де органи державної влади тимчасово не здійснюють

свої повноваження, для проведення огляду жінки, яка народила дитину, не може бути

підставою для притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

 За результатами проведення огляду дитини відповідні фахівці видають медичну довідку

про огляд дитини для підтвердження факту народження, яка містить загальні відомості

про ймовірну дату народження та стать дитини, її вагу, зріст та загальний стан її здоров’я

на момент огляду.

 За результатами проведення огляду жінки відповідні фахівці видають медичну довідку

про огляд жінки для підтвердження факту народження нею дитини, яка містить загальні

відомості про огляд жінки та висновок про ймовірну дату пологів.
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 У разі коли огляд жінки та дитини не проводився, видача висновку є можливою за умови 
проведення дослідження на генетичну спорідненість між жінкою і дитиною, а також надання 
документів, передбачених пунктом 11 Порядку, що підтверджують ймовірну дату народження 
дитини.

 Для проведення дослідження на генетичну спорідненість між жінкою і дитиною, факт народження 
якої потребує підтвердження, та отримання відповідного висновку жінка, яка народила дитину, її 
родичі, інші особи, уповноважені представляти її інтереси, можуть звернутися до державної 
спеціалізованої установи, що є суб’єктом судово-експертної діяльності відповідно до статті 7 
Закону України «Про судову експертизу» (далі – державна спеціалізована установа).

 У разі неможливості прибуття до державної спеціалізованої установи для подання генетичного 
матеріалу з метою проведення дослідження на генетичну спорідненість між жінкою, яка народила 
дитину на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та 
дитиною, забір цього матеріалу може здійснити уповноважений представник міжнародної 
гуманітарної організації, члени якої включені до складу комісії.

 Представник міжнародної гуманітарної організації передає отриманий генетичний матеріал для 
проведення дослідження на генетичну спорідненість до державної спеціалізованої установи.

 За результатами дослідження державна спеціалізована установа видає жінці, яка народила 
дитину, її родичам, іншим особам, уповноваженим представляти її інтереси, або представнику 
міжнародної гуманітарної організації довідку про генетичну спорідненість між жінкою, яка 
народила дитину на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 
повноваження, та дитиною.

 Жінка, яка народила дитину, її родичі, інші особи, уповноважені представляти її інтереси, з метою 
отримання рішення комісії з питань підтвердження факту народження дитини на 
непідконтрольній території про підтвердження факту народження дитини подають комісії з 
питань підтвердження факту народження дитини на непідконтрольній території особисто або 
через представника міжнародної гуманітарної організації, члени якої включені до складу комісії, 
результати дослідження на генетичну спорідненість разом з документами, що підтверджують 
ймовірну дату народження дитини.
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 Рішення про підтвердження факту народження дитини приймається комісією з питань

підтвердження факту народження дитини на непідконтрольній території у разі, коли ймовірна дата
пологів жінки збігається з вірогідним віком дитини, а також проведено огляд жінки та дитини, або
надано результати дослідження на генетичну спорідненість.

 Рішення про підтвердження або відмову у підтвердженні факту народження дитини приймається
комісією з питань підтвердження факту народження дитини на непідконтрольній території за
результатами розгляду документів, не пізніше ніж протягом десяти календарних днів з моменту їх
отримання, про що складається висновок у двох примірниках.

 На підставі висновку про підтвердження факту народження дитини комісія з питань підтвердження
факту народження дитини на непідконтрольній території не пізніше ніж протягом двох календарних
днів з дати складення висновку видає медичне свідоцтво про народження (із зазначенням дати його
видачі) за формою № 103/о, затвердженою наказом МОЗ (далі – медичне свідоцтво про народження),
яке засвідчується підписом керівника лікувального закладу, працівники якого входили до складу комісії.

 Висновок комісії з питань підтвердження факту народження дитини на непідконтрольній території про
підтвердження факту народження дитини та медичне свідоцтво про народження видаються у двох
примірниках та є підставою для проведення державної реєстрації народження дитини в органах
державної реєстрації актів цивільного стану.

 Один примірник висновку та медичного свідоцтва про народження видається жінці, яка народила
дитину, її родичам, іншим особам, уповноваженим представляти її інтереси (у разі підтвердження факту
народження дитини), для пред’явлення до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, а другий
залишається в матеріалах комісії з питань підтвердження факту народження дитини на
непідконтрольній території та зберігається у відповідному лікувальному закладі.

 У разі відмови у підтвердженні факту народження дитини один примірник висновку негайно
надсилається територіальним органам Національної поліції в Донецькій або Луганській областях, а
другий залишається в матеріалах комісії з питань підтвердження факту народження дитини на
непідконтрольній території.
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 Згідно статті 13 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», державна
реєстрація народження дитини проводиться за письмовою або усною заявою батьків чи одного
з них за місцем її народження або за місцем проживання батьків.

 Підставою для проведення державної реєстрації народження дитини є визначені центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони
здоров’я документи, що підтверджують факт народження.

 Але наказом Міністерства юстиції України від 17 червня 2014 року № 953/5 «Про невідкладні
заходи щодо захисту прав громадян на території проведення антитерористичної
операції» тимчасово припинено доступ до Єдиних та Державних реєстрів на цій території та
тимчасово призупинено проведення державної реєстрації актів цивільного стану, внесення змін
до актових записів, їх поновлення та анулювання тощо до закінчення антитерористичної
операції.

 Тобто, медичні свідоцтва про народження та безпосередньо самі свідоцтва про народження,
видані на окупованій території, не мають юридичної сили.

 Але згідно вищевказаного Наказу МЮУ, проведення зазначених дій щодо державної реєстрації
народження дитини здійснюється у будь-якому відділі державної реєстрації актів цивільного
стану, що знаходиться за межами вказаної території.

 Органи державної РАЦС в Україні відмовляють в державній реєстрації народження дитини на
окупованій території у зв’язку з тим, що підставою для реєстрації є документ закладу охорони
здоров’я, форма якого встановлена наказом Міністерства охорони здоров’я України від
08.08.2006 № 545 «Про впорядкування ведення медичної документації, яка засвідчує випадки
народження і смерті», зареєстрований Міністерством юстиції України 25.10.2006 року
№1150/13024.

 За відсутності документа належної форми, необхідно встановити факт народження особи в
судовому порядку. В такому випадку підставою для реєстрації буде рішення суду.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2398-17#n90
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0640-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1150-06


ХТО МОЖЕ ЗВЕРНУТИСЯ ДО СУДУ?

• Відповідно до ст. 317 Цивільного процесуального кодексу України,
заява про встановлення факту народження особи на території, на
якій введено воєнний чи надзвичайний стан, або на тимчасово
окупованій території України, визначеній такою відповідно до
законодавства, може бути подана батьками або одним з них,
їхніми представниками, членами сім’ї, опікуном,
піклувальником, особою, яка утримує та виховує дитину, або
іншими законними представниками дитини до будь-якого
місцевого суду України, що здійснює правосуддя, незалежно від
місця проживання (перебування) заявника.

• Родичами є: чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син,
дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дідусь,
бабуся, прадідусь, прабабуся, внук, внучка, правнук, правнучка,
усиновлювач чи усиновлений, опікун або піклувальник, особа,
яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які
спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні
права та обов’язки, зокрема особи, які спільно проживають, але
не перебувають у шлюбі.

• Законними представниками є батьки (усиновлювачі), опікуни.

• Судовий збір за подання таких заяв до суду не
справляється відповідно до п. 21 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про
судовий збір»



ЯКІ ВИМОГИ ДО ЗАЯВИ?

Статтею 318 Цивільного процесуального кодексу 

України встановлено, що у заяві повинно бути 

зазначено:

 який факт заявник просить встановити та з якою

метою;

причини неможливості одержання або

відновлення документів, що посвідчують цей

факт;

докази, що підтверджують факт.



ЯКІ ДОКАЗИ СЛІД ДОДАТИ?

• До заяви додаються докази, що підтверджують викладені в
заяві обставини, і довідка про неможливість відновлення
втрачених документів.

• Згідно зі статтею 76 Цивільного процесуального кодексу
України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд
встановлює наявність або відсутність обставин (фактів),
що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи,
та інших обставин, які мають значення для вирішення
справи. Ці дані встановлюються на підставі письмових,
речових і електронних доказів, висновків експертів,
показань свідків.

• Для підтвердження факту народження дитини батьки
можуть подати письмові свідчення очевидців, у т.ч.
людини, яка приймала пологи. Як свідків можливо
залучити родичів, яким достеменно відомо про народження
та походження дитини. До заяви необхідно приєднати
медичне свідоцтво про про народження дитини або інші
документи з медичної установи, що підтверджують
народження дитини, також свідоцтво про народження, яке
було видане на тимчасово окупованій території України.



ЯК ШВИДКО СУД МАЄ РОЗГЛЯНУТИ 

ТАКУ ЗАЯВУ?

Справи про встановлення факту народження на

території, на якій введено воєнний чи

надзвичайний стан, або на тимчасово

окупованій території України, визначеній такою

відповідно до законодавства, розглядаються

невідкладно з дня надходження відповідної

заяви до суду.



ЩО ЗАЗНАЧАЄТЬСЯ В РІШЕННІ СУДУ?

• У рішенні суду повинно бути зазначено відомості про факт,

встановлений судом, мету його встановлення, а також докази, на

підставі яких суд установив цей факт.

• У рішенні про встановлення факту народження особи на

території, на якій введено воєнний чи надзвичайний стан, або

на тимчасово окупованій території України, визначеній такою

відповідно до законодавства, мають бути зазначені встановлені

судом дані про дату і місце народження особи, про її батьків.

• Рішення суду про встановлення факту, який підлягає реєстрації

в органах державної реєстрації актів цивільного стану, не

замінює собою документів, що видаються цими органами, а є

тільки підставою для одержання зазначених документів.



ЩО РОБИТИ ПІСЛЯ УХВАЛЕННЯ РІШЕННЯ?

 Ухвалене судом рішення у справах про встановлення факту
народження особи на тимчасово окупованій території України,
визначеній Верховною Радою України, підлягає негайному
виконанню, а його копія видається особам, які брали участь у
справі, негайно після проголошення такого рішення або
невідкладно надсилається судом до органу державної реєстрації
актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення для
державної реєстрації народження особи.

 Тобто, Ви можете безпосередньо звернутися з копією судового
рішення до РАЦСу, який має провести державну реєстрацію
народження та видати на його підставі відповідне свідоцтво.

 Рішення у справах про встановлення факту народження особи
на тимчасово окупованій території України, визначеній
Верховною Радою України, може бути оскаржено в загальному
порядку, встановленому Цивільним процесуальним кодексом
України. Оскарження рішення не зупиняє його виконання.



ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ СМЕРТІ НА 

ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ 

ТЕРИТОРІЯХ
Згідно з Правилами державної реєстрації актів цивільного стану в 

Україні, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 18 

жовтня 2000 року № 52/5 (далі - Правила), підставою для державної

реєстрації смерті, зокрема є:

• лікарське свідоцтво про смерть (форма № 106/о);

• фельдшерська довідка про смерть (форма № 106-1/о);

• лікарське свідоцтво про перинатальну смерть (форма № 106-2/о);

• рішення суду про оголошення особи померлою;

• рішення суду про встановлення факту смерті особи в певний час;

• повідомлення державного архіву або органів Служби безпеки

України у разі реєстрації смерті осіб, репресованих за рішенням

несудових та судових органів;

• повідомлення установи виконання покарань або слідчого

ізолятора, надіслане разом з лікарським свідоцтвом про 

смерть (пункт 1 глави 5 розділу III Правил).

Ці документи додаються до другого примірника актового запису про 

смерть.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1152-06#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1153-06#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1154-06#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0719-00#Text


ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ СМЕРТІ НА 

ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ

 З огляду на те, що будь-який акт (рішення, документ), виданий органами та/або
особами з тимчасово окупованих територій є недійсним і не створює правових
наслідків, крім документів, що підтверджують факт смерті на тимчасово окупованій
території, які додаються до заяви про державну реєстрацію відповідного акта
цивільного стану, якщо зазначені вище документи наявні – реєстрація смерті може
відбутись у будь-якому відділі Державної реєстрації актів цивільного стану.

 Якщо родичі померлого мешкають в регіоні, де відсутня можливість звернення до
відділів ДРАЦС (території, де державні органи не здійснюють повноваження через
військові дії), вони можуть звернутися через представника, повноваження якого
мають ґрунтуватися на нотаріально посвідченій довіреності (відповідно до статті 244
Цивільного кодексу України), або адвоката.

 Повноваження адвоката на надання правової допомоги підтверджуються
документально відповідно до ч.1 статті 26 Закону України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність».

 Якщо поданий документ не надає можливості зареєструвати смерть в органі
державної реєстрації актів цивільного стану, для розгляду справи про встановлення
факту смерті у суді відділ державної реєстрації актів цивільного стану на прохання
заявника складає письмову відмову у проведенні державної реєстрації смерті (додаток
19), у якій викладає причини неможливості проведення такої реєстрації.

 Тоді реєстрація смерті на тимчасово окупованій території відбудеться на підставі
рішення суду.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0719-00#n2185


ХТО МАЄ ПРАВО ЗВЕРНУТИСЯ ДО СУДУ?

Відповідно до абзацу другого частини першої

статті 317 Цивільного процесуального кодексу

України (далі - ЦПК України) заяву про

встановлення факту смерті особи на території, на

якій введено воєнний чи надзвичайний стан, або на

тимчасово окупованій території України,

визначеній такою відповідно до законодавства,

можуть подати члени сім’ї померлого, їхні
представники або інші заінтересовані особи (якщо

встановлення факту смерті особи впливає на їхні

права, обов’язки чи законні інтереси).

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15


КУДИ ЗВЕРНУТИСЬ?

 Родичі померлого або їхні представники для підтвердження 

факту смерті особи, яка померла на тимчасово окупованій 

території України, мають звернутися до будь-якого місцевого 

суду України, що здійснює правосуддя, незалежно від місця 

проживання (перебування) заявника.

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ
Заява про встановлення факту смерті на тимчасово окупованій території, в якій 
має бути зазначено:

 який факт заявник просить встановити та з якою метою;

 причини неможливості одержання або відновлення документів, що 
посвідчують цей факт;

 докази, що підтверджують факт;

 докази, що підтверджують викладені заявником обставини (наприклад, 
письмові свідчення очевидців, фото з місця поховання, медичні документи про 
смерть тощо);

 довідка про неможливість відновлення втрачених документів (наприклад, 
письмова відмова органів державної реєстрації актів цивільного стану);

 копія документа, що посвідчує особу та реєстраційний номер облікової картки 
платника податків (стаття 318 ЦПК України).

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15


ВАРТІСТЬ

Заявники у справах за заявами про встановлення факту смерті,
поданих у зв’язку із воєнним станом, надзвичайним станом,
збройною агресією, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією
території України, поданих у зв’язку із воєнним станом,
надзвичайним станом, збройною агресією, збройним конфліктом,
тимчасовою окупацією території України, надзвичайними
ситуаціями природного чи техногенного характеру, звільняються
від сплати судового збору під час розгляду справ даної категорії
(пункт 21 частини першої статті 5 Закону України "Про судовий
збір").

СТРОКИ РОЗГЛЯДУ ЗАЯВИ

Справи про встановлення факту смерті особи на території, на

якій введено воєнний чи надзвичайний стан, або на тимчасово

окупованій території України, визначеній такою відповідно до

законодавства, розглядаються невідкладно з дня надходження

відповідної заяви до суду.

Разом з тим, термін "невідкладно", у кожній конкретній

ситуації буде різним, виходячи з завантаженості судді та дня

подачі заяви до суду. Однак, в будь-якому випадку, можна

розраховувати на розгляд судом справи протягом 1-5 днів.



ЗМІСТ РІШЕННЯ СУДУ

 У рішенні суду повинно бути зазначено відомості про факт,
встановлений судом, мету його встановлення, а також докази, на
підставі яких суд установив цей факт.

 Рішення суду про встановлення факту, який підлягає реєстрації в
органах державної реєстрації актів цивільного стану або
нотаріальному посвідченню, не замінює собою документів, що
видаються цими органами, а є тільки підставою для одержання
зазначених документів (стаття 319 ЦПК України).

 Ухвалене судом рішення у справах про встановлення факту
смерті особи на тимчасово окупованій території України,
визначеній Верховною Радою України, підлягає негайному
виконанню.

 Копія судового рішення видається учасникам справи, негайно
після проголошення такого рішення або невідкладно
надсилається судом до органу державної реєстрації актів
цивільного стану за місцем ухвалення рішення для державної
реєстрації народження або смерті особи.



НОРМАТИВНА БАЗА

•Конвенція про права дитини 20 листопада 1989 року

•Сімейний кодекс України

•Цивільний кодекс України

•Цивільний процесуальний кодекс України

•Закон України "Про державну реєстрацію актів цивільного
стану"

•Закон України "Про громадянство України"

•Закон України "Про судовий збір"

•Постанова Кабінету Міністрів України від 9 січня 2013 року
№ 9 "Про затвердження Порядку підтвердження факту
народження дитини поза закладом охорони здоров’я«

Наказ Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року 
№ 52/5 "Про затвердження Правил державної реєстрації 
актів цивільного стану в Україні"

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 08 серпня 
2006 року № 545 "Про впорядкування ведення медичної 
документації, яка засвідчує випадки народження і смерті"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2398-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2235-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3674-17
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/9-2013-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0719-00#n17
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1150-06


Доводимо до Вашого відома адресу місця знаходження  
Львівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги

та території, на які поширюється обслуговування громадян:
Львівський місцевий центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги

Юрисдикція місцевого центру:
Перемишлянський район
Пустомитівський район

Яворівський район
Городоцький район
Жовківський район

Місто Львів
Адреса: 79008, м. Львів, вул. Винниченка, 30 Телефон: (032)255-65-71, 

(032)255-36-65, (097)7117991 Електронна скринька: lviv2.lviv@legalaid.lviv.ua

mailto:lviv1.lviv@legalaid.lviv.ua



