
слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за 
призначенням або проведення окремої процесуальної дії, а 
також особи, засуджені до покарання у вигляді позбавлення 
волі, тримання в дисциплінарному батальйоні 
військовослужбовців або обмеження волі; 

● особи, на яких поширюється дія Закону України "Про 
біженців та осіб, які потребують додаткового або 
тимчасового захисту", з моменту подання особою заяви про 
визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового 
захисту в Україні, до прийняття остаточного рішення за 
заявою, а також іноземці та особи без громадянства, 
затримані з метою ідентифікації та забезпечення 
примусового видворення, з моменту затримання; 

● ветерани війни та особи, на яких поширюється 
дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", особи, які мають особливі заслуги та 
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особи, які 
належать до числа жертв нацистських переслідувань; 

● особи, які перебувають під юрисдикцією України і 
звернулися для отримання статусу особи, на яку 
поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту", до моменту прийняття 
рішення про надання такого статусу. 

● особи, щодо яких суд розглядає справу про 
обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання 
фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної 
дієздатності фізичної особи, протягом розгляду справи в суді; 

● особи, щодо яких суд розглядає справу про надання 
психіатричної допомоги в примусовому порядку, протягом 
розгляду справи в суді; 

● особи, реабілітовані відповідно до законодавства 
України, стосовно питань, пов'язаних з реабілітацією; 

● особи, які постраждали від домашнього насильства 
або насильства за ознакою статі. 

Право на безоплатну вторинну правову допомогу мають 
громадяни держав, з якими Україна уклала відповідні 
міжнародні договори про правову допомогу, згода на 
обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а 
також іноземці та особи без громадянства відповідно до 
міжнародних договорів, учасником яких є Україна, якщо такі 
договори зобов'язують держав-учасниць надавати певним 
категоріям осіб безоплатну правову допомогу. 

           Відповідно до підпункту 4.12 пункту 4 
Положення про Головні територіальні 
управління юстиції  Міністерства юстиції 
України в Автономній Республіці Крим, в 
областях, містах Києві та Севастополі, 
затвердженого наказом Міністерства юстиції України 
від 23.06.2011 № 1707/5, зареєстрованого  в Мін’юсті 
23 червня 2011 р. №759/19497 (зі змінами), Головне 
територіальне управління юстиції у Чернігівській 

області організовує та забезпечує роботу 
громадських приймалень з надання 
безоплатної первинної правової 
допомоги. Зокрема, фахівцями Головного 
територіального управління юстиції надається 
безоплатна первинна правова допомога 
у: 
        - Громадській приймальні, створеній при 
Головному територіальному управлінні юстиції 
у Чернігівській області  за адресою: пр-кт 
Миру, 43, м. Чернігів, 14000, Україна, 4 
поверх каб. 404 та 3 поверх каб. 312.  
        Прийом громадян: кожного вівторка 
та четверга місяця з 1000 до 1600 
        Контактний телефон: (0462) 65-15-24 
        Факс:  (0462) 60-49-28  

 Електронна адреса: 
 info@cn.minjust.gov.ua 
-   Центрі правової інформації Чернігівської 

обласної  універсальної   наукової  бібліотеки   
імені В. Г. Короленка  за адресою: пр. 
Миру,41, м. Чернігів, 14000, Україна, 2 
поверх (читальна зала).  
        Прийом громадян:       кожного другого 
та четвертого  четверга місяця  з 15.00 
до 16.30. 
       Контактний телефон: (0462) 67-61-97 
 
    - у кабінеті Регіональної громадської 
приймальні Міністра оборони України в місті 
Чернігів при Чернігівському обласному 
військовому комісаріаті за адресою: вул. 
Гетьмана Полуботка, 68,  м. Чернігів, 
14013, Україна, 1 поверх. 
         Прийом громадян: кожної першої та 
третьої середи місяця з 1000 до 1200    

         Контактний телефон: (04623) 3-27-91 
 

         З цим буклетом можна ознайомитись за 
посиланням:  
http://just.cg.gov.ua/index.php?id=23915&tp=1 

 
 

Буклет підготовлено  
Головним територіальним   

управлінням  юстиції у Чернігівській  
області станом на 20.03.2018 

у відповідності до законодавства України 
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Відповідно до Закону України «Про безоплатну правову 
допомогу»: 

          безоплатна первинна правова допомога охоплює 
такі види правових послуг, як надання правової інформації, 
консультацій і роз’яснень з правових питань, складання заяв, 
скарг та інших документів правового характеру (крім 
процесуальних), надання допомоги в забезпеченні доступу 
особи до вторинної правової допомоги та медіації.  
           безоплатна вторинна правова допомога включає 
захист; здійснення представництва інтересів осіб в судах, 
інших державних органах, органах місцевого 
самоврядування, перед іншими особами; складання 
документів процесуального характеру. 
          Регіональні центри з надання вторинної правової 
допомоги запрацювали в Україні 1 січня 2013 року.  

Регіональний центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги (далі – БВПД) у 
Чернігівській області забезпечує надання правової 
допомоги особам, затриманим в адміністративному та 
кримінально – процесуальному порядку, а також участь 
захисника за призначенням, відповідно до положень 
Кримінального процесуального кодексу України в частині 
призначення захисника (статті 49, 53) та забезпечення 
захисника затриманим особам (стаття 213). 
Адреса: вул. П'ятницька, 39, 7 поверх, офіс 711, м. Чернігів, 
14000, Україна 
Контактний телефон: (0462) 651-477,  063-402-83-12 
Факс: (0462) 651-476 
Єдиний телефонний номер системи безоплатної 
правової допомоги: 0-800-213-103 
E-mail:  office.chernihiv@legalaid.gov.ua 
Директор:  Протченко   Ірина   Борисівна 

 
        1 липня 2015 року 100 місцевих центрів з надання 
БВПД запрацювали по всій Україні. 
        У Чернігівській області діють 3 місцевих центра з 
надання БВПД: 

   Чернігівський місцевий центр з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги, юрисдикція 
якого розповсюджується на: 

▪ Городнянський район 
▪ Козелецький район 
▪ Ріпкинський район 
▪ Чернігівський район 
▪ місто Чернігів 
▪ місто Славутич 

 Адреса: проспект Миру, буд. 49 А, 10-й поверх, офіс 1007,  
7-й поверх, офіс 709, м. Чернігів, 14005, Україна 

Телефон: (0462) 77-51-68, (0462) 77-43-58 
E-mail: chernihiv1.chernihiv@legalaid.cn.ua 
Сторінка Чернігівського місцевого центру з 

надання БВПД у мережі Facebook  
Єдиний телефонний номер системи 
безоплатної правової допомоги: 0-800-213-103 
Директор: Бобруйко Володимир Анатолійович. 

     Ніжинський місцевий центр з 
надання безоплатної вторинної правової 
допомоги, юрисдикція якого розповсюджується 
на: 
▪ Бахмацький район 
▪ Бобровицький район 
▪ Борзнянський район 
▪ Варвинський район 
▪ Ічнянський район 
▪ Куликівський район 
▪ Ніжинський район 
▪ Носівський район 
▪ Прилуцький район 
▪ Срібнянський район 
▪ Талалаївський район 
 
Адреса: вул. Богуна, буд. 8, 3-й поверх, м. Ніжин, 
16600, Україна 
Телефон: (04631) 7-16-15 
E-mail: nizhyn.chernihiv@legalaid.cn.ua 
Сторінка Ніжинського місцевого центру з 

надання БВПД у мережі Facebook  
Єдиний телефонний номер системи 
безоплатної правової допомоги: 0-800-213-103 
Директор:     Бригинець Володимир Дмитрович 

Менський місцевий центр з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги, 
юрисдикція якого розповсюджується на: 

▪ Коропський район 
▪ Корюківський район 
▪ Менський район 
▪ Новгород-Сіверський район 
▪ Семенівський район 
▪ Сосницький район 
▪ Сновський район 

 
Адреса: вул. Героїв АТО, буд. 9, м. Мена, 15600, 
Україна 
Телефон: (04644) 3-30-01 
E-mail: mena.chernihiv@legalaid.cn.ua 

Сторінка Менського місцевого центру з надання БВПД 

у мережі Facebook  
Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової 
допомоги: 0-800-213-103 
Директор:  Єрмоленко  Анатолій  Анатолійович 
      
      З 1 вересня 2016 року в Чернігівській області 
запрацювали 19 бюро правової допомоги, а саме: в 
Бахмачі, Бобровиці, Борзні, Варві, Городні, Ічні, 
Козельці, Коропі, Корюківці, Новгород-Сіверському, 
Носівці, Прилуках, Ріпках, Семенівці, Славутичі, 
Сновську, Сосниці, Срібному, Талалаївці. 
      Фахівці бюро надають безоплатну первинну правову 
допомогу (юридичні консультації), забезпечують прийом 
звернень про отримання БВПД від громадян, які відповідно до 
Закону України «Про безоплатну правову допомогу» (далі – 
Закон) мають на неї право та забезпечують 
представництво інтересів таких громадян в суді.  
     У відповідності до статті 14 Закону, право на 
безоплатну вторинну правову допомогу мають: 

● особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо 
їхній середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів 
прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого 
відповідно до закону для осіб, які належать до основних 
соціальних і демографічних груп населення, а також інваліди, 
які отримують пенсію або допомогу, що призначається 
замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових 
мінімумів для непрацездатних осіб; 

● діти, у тому числі діти-сироти, діти, позбавлені 
батьківського піклування, діти, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, діти, які постраждали внаслідок 
воєнних дій чи збройного конфлікту; 

● внутрішньо переміщені особи; 
● громадяни України, які звернулися із заявою про 

взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб, з питань, 
пов’язаних з отриманням довідки про взяття на облік 
внутрішньо переміщеної особи, до моменту отримання 
довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; 

● особи, до яких застосовано адміністративне 
затримання; 

● особи, до яких застосовано адміністративний  арешт;  
● особи, які відповідно до положень кримінального 

процесуального законодавства вважаються затриманими; 
● особи, стосовно яких обрано запобіжний захід у 

вигляді тримання під вартою; 
● особи, у кримінальних провадженнях стосовно яких 

відповідно до положень Кримінального процесуального 
кодексу України захисник залучається слідчим, прокурором, 
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