


•  Криворізьке міське відділення Всеукраїнської 
благодійної організації «Всеукраїнська 
мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД»

50053, м. Кривий Ріг, вул. Мусоргського, 13 
(5 поверх)

телефон/факс: (056) 405 78 70, 
тел. моб.: (096) 867 31 26
e-mail: kr_network@ukr.net 
графік роботи: пн-пт з 9.00 до 18.00, 
сб з 10.00 до 15.00

•  Черкаське обласне відділення Всеукраїнської 
благодійної організації «Всеукраїнська 
мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД»

18009 м. Черкаси, вул. Можайського, 50

телефон: (0472) 32 14 42, 
тел./факс: (0472) 32 14 01
cайт: www.network.ck.ua
e-mail: elenas@ukr.net
графік роботи: пн-пт з 10.00 до 18.00

Юридичну допомогу ЛЖВ у Києві, Львові, Черкасах та Кривому Розі надають:

•  Київське міське відділення Всеукраїнської 
благодійної організації «Всеукраїнська 
мережа людей, які живуть з BIЛ/СНІД»

03115, а/с № 74, м. Київ, вул. Відпочинку, 11, 
(приміщення КМКЛ №5, 9 поверх)

телефон: (044) 423 16 20
сайт: plwh.kiev.ua
e-mail: office@plwh.kiev.ua
графік роботи: пн-пт з 09.00 до 18.00

•  Львівське обласне відділення Всеукраїнської 
благодійної організації «Всеукраїнська 
мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД»

79016, м. Львів, вул. Лемківська, 10, оф. 1

телефон: (032) 231 92 44
e-mail: mironyk_s@mail.ru
графік роботи: пн-пт з 09.30 до 18.00

Більше інформації щодо юридичної підтримки Ви знайдете на сайті: www.network.org.ua
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