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З 1 січня 2013 року особи, затримані за підозрою 
у вчиненні злочину та адміністративного пра
вопорушення, мають право на правовий захист 
відповідно до Закону України «Про безоплатну 
правову допомогу». Лінія юридичної допомоги 
працює за номером 0-800-�13103 (дзвінки безко

штовні для абонентів фіксованого зв’язку України).

Людина, затримана за підозрою у вчиненні кримінального або
адміністративного правопорушення, теж має право на право
вий захист. Адже не секрет, що іноді, будучи «не підкованим» 
у юридичних питаннях, вона може неправильно зрозуміти пи
тання правоохоронців, навіть обмовити себе.

Але право на правовий захист, не підкріплене можливістю його 
забезпечити, довгий час залишалося ефемерним в Україні. Без
коштовні адвокати надавалися державою тільки в одиничних, 
чітко обумовлених законодавством випадках і, відверто кажучи, 
за рознарядкою, тому що отримували за це сущі копійки.

Тому Міністерство юстиції підготувало відповідний закон, 
і з 2013 року за державний кошт у всіх областях України почали 
функціонувати Центри з надання безкоштовної вторинної пра
вової допомоги (захист та представництво в судах, на відміну від 
первинної — надання консультацій).

Кожен такий регіональний державний центр склав реєстр адво
катів, зацікавлених надавати вторинну правову допомогу за ра
хунок держави, і підписав контракти з окремими з них, обраними 
на конкурсній основі. До речі, одним з адвокатів, яких вибрали 
для надання правової допомоги при затриманнях у Чугуївсько
му районі, став Роман Лихачов, член Харківської правозахисної 
групи, голова Чугуївської правозахисної групи.
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Тепер, відповідно до розробленого Кабміном «Порядку інфор
мування центрів з надання безоплатної вторинної правової до
помоги про випадки затримання осіб», правоохоронний орган 
після фактичного затримання особи повинен негайно поінфор
мувати про це відповідний регіональний центр, а той, у свою 
чергу — надати адвоката.

Згодом, якщо особа виявиться такою, що підпадає під визначені 
Законом пільгові категорії, безкоштовну правову допомогу їй 
надаватимуть і в інших державних органах, а також у суді.

Крім того, в Україні запроваджено єдиний телефонний номер 
системи безоплатної правової допомоги, за яким з 1 січня 
2013 року можна передати повідомлення про випадки затри
мання осіб та необхідності залучення захисника.

Телефонна лінія правової допомоги працює за но-
мером 0-800-�13103

Дзвінок на нього є безкоштовним для абонентів фіксованого 
зв’язку України. Для абонентів мобільного зв’язку дзвінок плат
ний і його вартість визначається тарифами відповідного опера
тора. Щоправда, дзвінки неможливі з таксофонів та зза кордону.

Як пояснює Міністерство юстиції, функціонування єдиного теле
фонного номеру передбачає автоматичну переадресацію викли
ку до відповідного регіонального центру. 

До того ж, повідомлення про випадки затримання осіб можна 
передати за телефонами та на адреси електронної пошти ре
гіональних центрів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги.



 

Контактна інформація Харківського обласного центру з надан
ня безкоштовної вторинної правової допомоги: 089 1�0-00-80, 
office.kharkiv@legalaid.gov.ua, м. Харків, вул. Полтавський 
шлях, 9. Директор Гайворонська Вікторія Валентинівна.

Автор: Юрій Чумак, координатор «Центру правової інформації 
та консультацій» Чугуївської правозахисної групи
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Буклет видано в рамках проекту «Центр правової інформації та консультацій 
в місті Чугуєві та Чугуївському районі», що реалізовується Чугуївською правозахисною 
групою, за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження» за програмою 
«Верховенство права», в рамках ініціативи «Посилення правових можливостей бідних 
верств населення».я

Поширюється відповідно до Меморандуму про співпрацю в галузі надання правової 
інформації та консультацій мешканцям Чугуївського району, укладеного між «Цент-
ром правової інформації та консультацій» ЧПГ, Чугуївською райдержадміністрацією 
та Чугуївською районною радою.

Інформація в цьому буклеті відповідає законодавству станом на квітень 2013 р. 
та має рекомендаційний характер. Розбір конкретних ситуацій потребує консульта-
цій з фахівцем в галузі права.

Центр правової підтримки та консультацій ЧПГ: 
вул. Р. Люксембург, 16-а, м. Чугуїв. Тел.: 097-17-938-22
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