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Щоденні юридичні 
проблеми  
• Ваші права щодо товарів, послуг і

контрактів

• Штрафи, рахунки та борги

• Спори в межах програми Centrelink

• Дискримінація та переслідування

• Ваші права на роботі

• Труднощі з виселенням, ремонтом,
орендою чи іпотекою

• Проблеми імміграції

• Жорстоке поводження з людьми
похилого віку та їх права

• Допомога після катастроф
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Що робити, коли 
руйнуються сімейні 
стосунки
• Догляд та захист дітей

• Аліменти

• Розставання і розлучення

• Рішення про визнання батьківства та
права бабусь і дідусів

• Домашнє та сімейне насильство

• Консультації та посередництво з
вирішення сімейних спорів

• Окреме представництво для дітей

Що робити, якщо у вас 
проблеми із законом
• Отримання допомоги в суді

• Якщо вам менше 18 років і ви маєте
проблеми з поліцією

• Звернення за заставою

• Слухання в місцевому суді, щоб
вирішити, чи є достатньо доказів для
передачі вашої справи для судового
розгляду (винесення вироку)

• Захист на слуханнях, де є ймовірність
ув'язнення

• Судові вироки та оскарження рішень

Для отримання додаткової інформації 
про наші послуги відвідайте наш веб-сайт 
www.legalaid.nsw.gov.au

http://www.legalaid.nsw.gov.au
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Яку допомогу ми  
можемо вам надати? 
Юридична інформація та консультації 
Ми пропонуємо безкоштовну юридичну 
інформацію та можемо надати консультації щодо 
певних правових проблем. Зателефонуйте до 
LawAccess NSW за номером 1300 888 529, щоб 
обговорити свою проблему.

Постійна допомога 
Якщо потрібна постійна юридична допомога 
адвоката, ви можете подати заявку на грант 
на надання юридичної допомоги. Грант на 
надання юридичної допомоги означає, що 
адвокат, який працює в Правовій допомозі 
Нового Уельсу (Legal Aid NSW), або приватний 
адвокат, якому ми платимо, представлятиме вас 
у справі. Приватний адвокат може стягувати з 
вас платню за будь-яку додаткову роботу, яка не 
покривається грантом на правову допомогу.
Краще поговорити з юристом і отримати 
юридичну консультацію, перш ніж звертатися за 
правовою допомогою. Юрист може розібратися 
в характері вашої правової проблеми та в тому, 
чи можете ви мати право на отримання гранту на 
юридичну допомогу.
Юрист може порадити вам, як подати таку 
заявку.
Юрист може допомогти вирішити вашу 
юридичну проблему без необхідності звертатися 
до суду.

Вирішуючи, чи надавати вам грант на правову 
допомогу, ми враховуємо:

• для чого вам потрібна юридична допомога
• що ви заробляєте і чим володієте (це

називається перевіркою матеріального стану),
та

• інші фактори, які показують, чи доцільно
надавати грант на правову допомогу, включно
з тим, наскільки вагома ваша справа (це
називається оцінюванням).

Грант на правову допомогу не означає, що всі 
послуги цілком безкоштовні. Більшості людей 
доведеться сплатити внесок за судові витрати 
по своїй справі.
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У нас є спеціалізовані юридичні 
послуги

Гаряча лінія юридичної служби у справах дітей 
та молоді 
Ми консультуємо та представляємо інтереси дітей 
- фігурантів кримінальних справ. Телефонуйте
(02) 8688 3800.

Якщо вам менше 18 років і вам потрібна термінова 
порада, зателефонуйте на гарячу лінію для 
допомоги молоді за номером 1800 101 810. 
Гаряча лінія працює з понеділка по четвер з 9 
ранку до опівночі, та цілодобово з п’ятниці по 
неділю та у святкові дні.

Служба підтримки дітей
Ми надаємо безкоштовні консультації та допомогу 
батькам, які повинні сплачувати фінансову 
допомогу на дітей після розлучення, а також 
батькам та опікунам, які отримують або повинні 
отримувати фінансову допомогу на дітей.
Телефонуйте за номером (02) 9633 9916 або 
1800 451 784 (за межами столичного району 
Сіднея).

Служба цивільного права для корінних громад 
Ми можемо допомогти з грошовими проблемами, 
дискримінацією, проблемами з поліцією, житлом і 
з програмою Centrelink. Телефонуйте за номером 
(02) 9219 5057 або безкоштовно за номером
1800 793 017.
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Юридична служба реагування на стихійні лиха 
Ми можемо допомогти людям, які постраждали 
від лісових пожеж, штормів або повеней, у їхніх 
повсякденних правових проблемах. Телефонуйте 
за номером 1800 801 529.

Служба з питань домашнього насильства 
У нас є спеціалізована служба з питань 
домашнього та сімейного насильства, до складу 
якої входять юристи та соціальні працівники. 
Телефонуйте за номером 1800 979 529.

Служба охорони психічного здоров'я
Ми надаємо безкоштовні юридичні консультації 
щодо законодавства про психічне здоров’я та 
опіку. Телефонуйте за номером 1300 888 529.

Юридична служба для ув'язнених
Ув’язнені можуть зв’язатися з нами, зробивши 
безкоштовний дзвінок за допомогою загального 
списку автоматичного набору (CADL) 
безкоштовний дзвінок — просто натисніть 11# 
для Правової допомоги Нового Уельсу (Legal 
Aid NSW) і зверніться до юридичної служби 
допомоги ув’язненим.
Друзі та родичі можуть зателефонувати за 
номером (02) 9219 5000 і звернутися до 
юридичної служби допомоги ув’язненим.

Служба у справах біженців 
Ми можемо допомогти новоприбулим біженцям 
і громадам з їхніми правовими проблемами. 
Телефонуйте за номером (02) 8713 6725.

Служба захисту прав ветеранів
Ми допомагаємо отримати пільги ветеранам 
війни, військовослужбовцям та їх утриманцям. 
Телефонуйте за номером (02) 9219 5148.

Служба з питань робіт і розвитку
Ми допомагаємо людям, які не можуть сплатити 
штрафи. Ми можемо допомогти людям погасити 
штрафи шляхом виконання затверджених дій 
замість виплати грошового штрафу. Телефонуйте 
за номером 1300 888 529.

Ви можете отримати більше інформації про всі 
спеціалізовані послуги на нашому веб-сайті 
www.legalaid.nsw.gov.au

http://www.legalaid.nsw.gov.au


8



9

У нас є чергові адвокати в суді
Якщо потрібно прийти до місцевого суду щодо 
кримінальної справи, ви можете звернутися до 
чергового адвоката. Вони доступні в більшості 
місцевих судів Нового Уельсу.

Якщо ви вперше в суді і хочете побачити 
чергового адвоката, то вам слід бути в суді 
о 9 ранку. Черговий адвокат може бути 
неспроможним допомогти вам завершити 
справу в перший день. Можливо, доведеться 
відкласти розгляд справи, що означає, що її 
буде перенесено на інший день.

Ми пропонуємо безкоштовні 
семінари та вебінари 
Ми проводимо безкоштовні семінари та 
інформаційні сесії для спільноти, шкіл і 
громадських груп. 

Ми також проводимо вебінари з правових 
питань для громадських працівників та 
населення. Відвідайте  www.legalaid.nsw.gov.au/
what-we-do/workshops щоб дізнатися про дати, 
час і інформацію про реєстрацію.

У нас є безкоштовні публікації та 
ресурси
У нас є безкоштовні публікації, подкасти, відео, 
інтерактивні посібники та інші ресурси, які 
допоможуть вам вирішити свою юридичну 
проблему. 

Для перегляду публікацій та інших ресурсів 
відвідайте:   
www.legalaid.nsw.gov.au/publications 

Щоб переглянути відео, відвідайте: 
www.youtube.com/LegalAidNSW 

Для перегляду подкастів відвідайте: 
www.legalaidnswcle.podbean.com

Для отримання вказівок відвідайте: 
legalhelp.lawaccess.nsw.gov.au

Щоб підписатися на наші інформаційні 
бюлетені, відвідайте:   
www.legalaid.nsw.gov.au/newsletter-subscribe

http://www.legalaid.nsw.gov.au/what-we-do/workshops
http://www.legalaid.nsw.gov.au/what-we-do/workshops
http://www.youtube.com/LegalAidNSW
http://www.legalaidnswcle.podbean.com
https://legalhelp.lawaccess.nsw.gov.au
http://www.legalaid.nsw.gov.au/newsletter-subscribe
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Є деякі речі, які ми не робимо
Правова допомога Нового Уельсу (Legal Aid 
NSW) не робить деякі речі. Наприклад, ми не 
консультуємо та не представляємо інтереси 
людей у суді щодо тілесних ушкоджень, 
оподаткування чи комерційних справ.

Ми також не відвідуємо поліцейські відділки 
та не даємо вам порад по телефону, якщо вас 
заарештували. Однак, якщо вам менше 18 років, 
ви можете зателефонувати на нашу гарячу лінію 
для молоді: 1800 101 810.

Де можна отримати більше 
інформації?
Найкраще для початку зателефонувати на 
безкоштовну лінію довіри — LawAccess NSW — і 
вони зможуть вам негайно допомогти. LawAccess 
NSW – це безкоштовна державна служба, яка 
надає юридичну інформацію та рекомендації 
для людей у Новому Уельсі. Ви можете 
зателефонувати в LawAccess NSW за номером 
1300 888 529 або отримати доступ до функції 
веб-чату за адресою  
www.lawaccess.nsw.gov.au

Послуги для аборигенів і жителів островів 
Торресової протоки 
Якщо ви абориген або житель островів 
Торресової протоки, ви можете отримати 
безкоштовну допомогу в усіх офісах Правової 
допомоги Нового Уельсу (Legal Aid NSW) або 
в Юридичній службі для аборигенів (ALS). 
Зателефонуйте до ALS за номером 1800 765 767.

Жінки та діти аборигенів і мешканців островів 
Торресової протоки також можуть отримати 
допомогу в Жіночому юридичному центрі 
аборигенів Віррінга-Байя за номером  
1800 686 587  або по контактній лінії за номером 
1800 639 784. 

Послуги перекладача 
Якщо вам потрібен хтось, хто розмовляє вашою 
мовою, щоб допомогти домовитись про зустріч 
з нами, зателефонуйте до служби перекладу 
(TIS) за номером 131 450. Якщо вам потрібен 

http://www.lawaccess.nsw.gov.au
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перекладач вашої мови в день консультації, 
повідомте нам, коли ви призначили зустріч. Ми 
надамо перекладача безкоштовно.

Якщо ви збираєтеся в суд і вам потрібен 
перекладач, попросіть свого адвоката з 
правової допомоги організувати його.

Громадські юридичні центри (CLC)
CLC надають безкоштовні юридичні 
консультації та допомагають у вирішенні будь-
яких юридичних проблем. Зателефонуйте за 
номером 1300 888 529 або знайдіть центр у 
вашому регіоні за адресою www.clcnsw.org.au.

Приватні адвокати
Юридичне товариство Нового Уельсу може 
направити вас до приватних юристів у 
вашому регіоні. Воно також може повідомити 
вам про приватних адвокатів, які надають 
правову допомогу. Зателефонуйте до 
служби звернення до адвокатів Юридичного 
товариства за номером  (02) 9926 0300.

http://www.clcnsw.org.au


12



13

Послуги захисту прав жінок в судах у справах 
про домашнє насильство (WDVCAS)
WDVCAS допомагають жінкам і дітям, які 
зазнали домашнього насильства, отримати 
правовий захист в суді. Зателефонуйте за 
номером 1800 938 227 або відвідайте наш 
веб-сайт, щоб знайти найближчу службу.

Громадські центри правосуддя
Громадські центри правосуддя пропонують 
безкоштовні послуги посередництва для 
людей, які мають спірні справи з друзями, 
членами родини чи сусідами. Щоб знайти 
центр поблизу, зателефонуйте за номером 
1800 990 777 або відвідайте сайт  
www.cjc.justice.nsw.gov.au

Публічні бібліотеки
Юридична інформація доступна на веб-сайті 
Find Legal Answers за адресою   
www.legalanswers.sl.nsw.gov.au та в місцевих 
публічних бібліотеках у Новому Уельсі. 

Веб-сайт «Найкраще для дітей»
Веб-сайт «Найкраще для дітей» (Best for Kids) 
містить юридичну інформацію та ресурси для 
молоді та сімей із широкого кола правових 
питань www.bestforkids.org.au

Де нас знайти?
У нас є офіси по всьому Новому Уельсу. Ми 
відвідуємо різні місця в столиці та в регіонах 
Нового Уельсу, де ви можете обговорити свою 
правову проблему. 

Ви можете знайти найближчий офіс правової 
допомоги в Новому Уельсі (Legal Aid NSW) на 
наступній сторінці або на нашому веб-сайті   
www.legalaid.nsw.gov.au/contact-us

http://www.cjc.justice.nsw.gov.au
http://www.legalanswers.sl.nsw.gov.au
http://www.bestforkids.org.au
http://www.legalaid.nsw.gov.au/contact-us
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Офіси правової допомоги в 
Новому Уельсі 

Центральний Сідней 
323 Castlereagh St
Haymarket 2000
Телефон: (02) 9219 5000
Телетайп: (02) 9219 5126

Столичні офіси

Bankstown 
Level 7, Civic Tower, Cnr 
Rickard Rd & Jacobs Sts 
Bankstown 2200
Телефон: (02) 9707 4555

Blacktown 
Kildare Court, Level 2, 
13 – 17 Kildare Road
Blacktown 2148
Телефон: (02) 9621 4800

Burwood 
Level 4, 74 – 76  
Burwood Road 
Burwood 2134
Телефон: (02) 9747 6155
Телетайп: (02) 9747 0214

Campbelltown 
Suite 1, Level 4,  
171 – 179 Queen St
Campbelltown 2560
Ph: (02) 4628 2922

Fairfield 
Suite 1, Level 2,  
25 Smart St
Fairfield 2165
Телефон: (02) 9727 3777

Liverpool 
Level 4, Interdell Centre,  
45 – 47 Scott St
Liverpool 2170
Телефон: (02) 9601 1200

Parramatta 
(Кримінальне право)
Parramatta Justice 
Precinct, Level 1,  
160 Marsden St 
Parramatta 2150
Телефон: (02) 9066 6000
Телетайп: (02) 9687 7538

Parramatta 
(Сімейне та цивільне 
право)
Level 4,  
128 Marsden St, 
Parramatta 2150
Телефон: (02) 9891 1600

Penrith 
NSW Government 
Offices
Level 4, 2-6 Station St 
Penrith 2750 
Телефон: (02) 4732 3077

Sutherland 
Ground Floor, Endeavour 
House,  
3 – 5 Stapleton Avenue
Sutherland 2232
Телефон: (02) 9521 3733
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Регіональні офіси

Супутній офіс правової 
допомоги у м. Бурк 
(Bourke) 
41B Mitchell St 
Bourke 2840 
Телефон: (02) 6808 2155

Супутній офіс 
юридичної допомоги у 
м. Брокен-Хілл (Broken 
Hill) 
190 Argent St 
Broken Hill 2880 
Телефон: (08) 8004 9600 

Coffs Harbour 
41 Little St
Coffs Harbour 2450
Ph: (02) 6651 7899

Dubbo 
64 Talbragar St
Dubbo 2830
Телефон: (02) 6885 4233

Gosford 
92 – 100 Donnison St
Gosford 2250
Телефон: (02) 4324 5611

Lismore 
Level 5, Westlawn 
Building,  
29 Molesworth St 
Lismore 2480 
Телефон: (02) 6621 2082

Newcastle  
(Сімейне та цивільне 
право)
Level 2, 51 – 55 Bolton St
Newcastle 2300
Телефон: (02) 4929 5482

Newcastle  
(Кримінальне право)
Level 3, 400 Hunter St
Newcastle 2300
Телефон: (02) 4929 5482

Nowra 
Level 2, 59 Berry St
Nowra 2541
Телефон: (02) 4422 4351

Orange 
Suite 4, 95 Byng St
Orange 2800
Телефон: (02) 6362 8022

Port Macquarie 
107 William St 
Port Macquarie 2444
Телефон: (02) 5525 1600

Riverina Murray –  
Albury
Suite 1A, Level 1,  
520 Swift St
Albury NSW 2640
Телефон: (02) 6020 7200

Riverina Murray –  
Wagga Wagga 
Ground Floor,  
74 – 76 Fitzmaurice St
Wagga Wagga 2650
Телефон: (02) 6921 6588

Tamworth 
Suite 3, Level 1  
155 Marius St 
Tamworth 2340 
Телефон: (02) 6766 6322

Супутній офіс правової 
допомоги у м. Волгетт 
(Walgett)
44 Fox Street
Walgett 2832
Телефон: (02) 6857 8122

Wollongong 
Graovac House,  
73 Church St
Wollongong 2500
Телефон: (02) 4228 8299
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Ця публікація є лише загальним довідником із 
правової допомоги. Ви не повинні покладатися 
на неї як на юридичну пораду, і ми рекомендуємо 
порадитися з юристом про свою ситуацію.

Інформація є актуальною на момент публікації, 
однак вона може змінюватися. Щоб отримати 
додаткову інформацію, зверніться до LawAccess 
NSW за номером 1300 888 529.

This brochure is available in Arabic, Assyrian, 
Bengali, Burmese, Chinese (sim), Chinese (trad), 
English, Farsi, Filipino, Hazaragi, Hindi, Korean, 
Khmer, Kurmanji, Nepalese, Punjabi, Rohingya, 
Spanish, Tamil, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, 
Vietnamese.
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www.legalaid.nsw.gov.au/publications

Знайдіть нас у соціальних мережах: 

Вам потрібна допомога, щоб зв'язатися з 
нами? 

Якщо вам потрібен перекладач, 
зателефонуйте до Служби письмового 
та усного перекладу (TIS National) 
за номером 131 450 (9am – 5pm) і 
зверніться до LawAccess NSW.

Вам важко чути або говорити?
Якщо вам важко чути або говорити, 
зателефонуйте нам через Національну 
службу зв’язку (NRS) за номером  
133 677 і попросіть з’єднати вас з  
LawAccess NSW.

http://www.legalaid.nsw.gov.au
http://www.legalaid.nsw.gov.au/publications

