
З 1 липня цього року набрали 
чинності нові норми Закону 
України «Про безоплатну право-
ву допомогу», відповідно до яких 
безоплатну вторинну правову 
допомогу держава надаватиме не 
лише в кримінальних проваджен-
нях, а й у цивільних та адміністра-
тивних справах. Про те, хто може 
нею скористатися, наскільки вона 
якісна та чи є адвокати від системи 
безоплатної правової допомоги 
насправді незалежними, мову 
ведемо із заступником директора 
Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги у Волинській області 
Євгенієм Блащуком. 

Для початку Євгеній Миросла-
вович просить звернути увагу на 
відмінності у поняттях «первинна 
безоплатна правова допомога» та 
«вторинна». Щодо першої — то вона 
включає такі види  правових послуг, 
як надання інформації, консуль-
тацій, роз’яснень, складення заяв, 
скарг та інших документів право-
вого характеру (крім процесуальних 
документів).

Безоплатна вторинна правова 
допомога (БВПД) — це також вид 
державної гарантії, що включає у 
себе такі види правових послуг: 
захист, представництво інтересів 
особи в судах, інших державних ор-
ганах, перед іншими особами, й 
складення процесуальних докумен-
тів. 

— Із 1 липня цього року на те-
риторії України створено 100 місце-
вих центрів, — розповідає Євгеній 
Блащук. — Місцеві центри надають 
безоплатну вторинну правову до-
помогу у цивільних та адміністра-
тивних справах для визначеного 
кола суб’єктів, які зазначені в Законі 
України «Про безоплатну правову 
допомогу». На Волині є три таких 
центри: у Луцьку, Ковелі та Володи-
мирі-Волинському. Також з 1 липня 
перелік суб’єктів, які мають право 
на надання БВПД, суттєво розши-
рився. До них, зокрема, належать 
малозабезпечені особи, інваліди, 
діти-сироти, діти, позбавлені бать-
ківського піклування, безпритуль-
ні діти, ветерани війни (учасники 

бойових дій, у т. ч. учасники АТО), 
члени сімей загиблих у воєнних діях, 
особи, які мають особливі заслуги та 
особливі трудові заслуги перед Бать-
ківщиною тощо. 

— Якщо людина отримує міні-
мальну заробітну плату, вона може 
звертатися за безоплатною право-
вою допомогою? — уточнюємо. 

— Суб’єктом права на отриман-
ня безоплатної вторинної правової 
допомоги може бути особа, серед-
ньомісячний сукупний дохід сім’ї 
якої менший за прожитковий міні-
муму, — пояснює Євгеній Мирос-
лавович. — На сьогодні, на жаль, 
законодавством ще не віднесені до 
суб’єктів, які мають право на безо-
платну вторинну правову допомогу, 
такі категорії, як діти війни, одинокі 
матері. Однак, на мою думку, у най-
ближчій перспективі, з метою забез-
печення соціальної справедливості, 
до Закону внесуть відповідні зміни. 
До речі, днями до Верховної Ради 
Урядом вже подано законопроект, 
яким пропонується, по-перше, на-
дати право на отримання БВПД осо-
бам, середньомісячний сукупний 
дохід яких не перевищує двох роз-
мірів прожиткового мінімуму (для 

працездатних осіб — 2436 грн; для 
осіб, які втратили працездатність, 
— 1898 грн). По-друге, доповни-
ти перелік суб’єктів права на без-
оплатну вторинну правову допомогу 
особами, які лише претендують на 
отримання статусу учасника АТО 
або внутрішньо переміщеної особи, 
проте не належать до суб’єктів права 
на БВПД. По-третє, передбачити, що 
учасники бойових дій, у тому числі 
учасники АТО, мають право на всі 
види правових послуг БВПД.

Євгеній Мирославович заува-
жує, що, відповідно до Закону, безо-
платну первинну правову допомогу, 
а саме: роз’яснити, допомогти напи-
сати скаргу чи заяву, проконсульту-
вати, повинні надавати органи міс-
цевого самоврядування. За логікою, 
у них у штаті має бути особа з відпо-
відними правовими знаннями, або 
ж вони повинні укласти договір, на-
приклад, із адвокатом чи іншим фа-
хівцем у галузі права, який буде на-
давати таку безкоштовну допомогу в 
певні дні прийому, або ж створити 
відповідну спеціалізовану установу, 
яка надаватиме безоплатну первин-
ну правову допомогу. Така первинна 
правова допомога на сьогодні нада-

ється в громадських приймальнях 
на рівні міськрайонних управлінь 
юстиції відповідними громадськими 
організаціями тощо. 

І сьогодні кожен з місцевих 
центрів надання вторинної право-
вої безоплатної допомоги уклав ме-
морандуми про співпрацю саме з 
такими суб’єктами, де зазначено, у 
який спосіб вони будуть взаємодія-
ти й організовувати свою роботу для 
того, щоб задовольнити звернення 
клієнтів. 

— Наш Регіональний центр ви-
дає для адвокатів доручення у кри-
мінальних справах, а місцевий — у 
цивільних і адміністративних, а та-
кож у тих випадках, якщо особа про-
сить представляти її інтереси в кри-
мінальних провадженнях, де вона є 
свідком або потерпілим, — уточнює 
Євгеній Блащук. — Ми ж (Регіональ-
ний центр) вирішуємо питання з 
надання безоплатної вторинної пра-
вової допомоги на підставі повідо-
млень від уповноважених суб’єктів 
та за наслідками розгляду відповід-
них процесуальних документів, які 
надходять до нас. Це звернення від 
правоохоронних органів, суду. До 
нас можуть надходити звернення від 
самих осіб, які затримані за вчинен-
ня кримінального правопорушення, 
а також від їх близьких родичів.

За словами Євгенія Блащука, 
лише в серпні до Луцького місцево-
го центру звернулося 111 громадян, 
до Ковельського — 32, Володимир-
Волинського — 39. Що стосується 
роботи Регіонального центру, то на 
сьогодні вже видано 1165 доручень 
адвокатам для надання безоплатної 
вторинної правової допомоги від-
повідним суб’єктам. Для прикладу, 
за весь 2014 рік центр видав всього 
1073 доручення. 

МОЖЛИВІСТЬ ПРОФЕСІЙНОГО 
РОСТУ Й СТАБІЛЬНОГО 
ДОХОДУ ДЛЯ АДВОКАТІВ

Як запевнив Євгеній Мирос-
лавович, вони видають доручення 
лише для тих адвокатів, які включе-
ні до державного реєстру адвокатів, 
що надають безоплатну вторинну 
правову допомогу. Для того, щоб 
оновлювати цей реєстр, Міністер-

ство юстиції двічі на рік проводить 
відповідні конкурси. 

— На сьогодні оголошено вже 
8-й за рахунком конкурс з відбору 
адвокатів для системи БВПД, і ми 
запрошуємо всіх, хто не залучений 
до системи безоплатної правової до-
помоги, взяти участь у цьому кон-
курсі, — звертається до своїх колег 
через посередництво газети Євгеній 
Блащук. — Детальна інформація 
щодо конкурсу розміщена на офі-
ційному сайті Регіонального центру. 
— Є низка переваг, які вони отрима-
ють, якщо будуть залучені до цього 
широкомасштабного соціального 
проекту. По-перше, захищати най-
більш вразливі соціальні верстви 
населення — це благородна справа. 
По-друге, адвокати матимуть гаран-
тії постійного заробітку, можливість 
у Регіональному, місцевих центрах 
користуватися засобами оргтехніки, 
доступом до мережі «Інтернет» та 
«ЛІГА Закон», телефонним зв’язком, 
зможуть систематично безкоштовно 
підвищувати фаховий рівень, бе-
ручи участь у навчальних заходах: 
круглих столах, робочих зустрічах, 
семінарах, каскадних тренінгах. Ма-
тимуть можливість отримувати ін-
формаційні листи  про позитивний 
досвід адвокатів Волині, інших ре-
гіонів України, методичні рекомен-
дації, можливість афішувати свою 
діяльність в успішних справах. При 
цьому ні Координаційний центр з 
надання правової допомоги, ні наш 
центр, ні місцевий ніяким чином не 
втручається в правову позицію ад-
воката, яку він займає під час здій-
снення захисту свого клієнта. 

Євгеній Мирославович додає, 
що адвокати, які співпрацюють з 
Центром на основі контракту, само-
стійно визначають у контракті свій 
обсяг навантаження та територію 
роботи. Водночас, це не обмежує їх 
можливості займатися приватною 
практикою. Сума винагороди за 
надання  БВПД залежить від склад-
ності справи і може коливатися від 
декількох сотень до декількох тисяч 
гривень. На сьогодні Регіональним 
центром на території Волинської об-
ласті укладено 71 контракт із адво-
катами.

Людмила ШИШКО

Безоплатна правова допомога стала доступнішою
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На Закарпатті прикордонники 
затримали 11 нелегалів із 
Афганістану
Прикордонники в Закарпатській області затримали кілька груп 
нелегальних мігрантів. Зокрема, групу із шести осіб вдалося 
виявити завдяки повідомленню, що надійшло від угорських 
колег. Усі затримані повідомили про те, що прибули з Афга-
ністану, а через територію Угорщини планували потрапити до 
країн Центральної Європи. Ще одна група у складі п’ятьох осіб, 
яку прикордонники відділу Вилок цього ж загону затримали 
на околиці с. Велика Паладь, також прибула з Афганістану.

Телегід
1+1 ІНТЕР СТБ ICTV ТРК «УКРАЇНА» К1 2+2

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 НЛО TV

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 21 вересня
06:45, 07:10, 07:45, 08:10, 08:45, 

09:10 «Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45, 

19:30, 23:15 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»

07:35, 08:35 «Маша і ведмідь» (I)
09:30 «Чотири весілля»
10:45 «Міняю жінку - 3»
12:20 Х/ф «Москва сльозам не 

вiрить» (I)
15:45 «Сімейні мелодрами -3»
17:10 Т/с «Заборонене кохання» 

(I)
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Свати - 6» (I)
22:00 «Гроші»
23:30 «Мінкульт»
00:00 Х/ф «Круті хлопці» (II)
01:50 Х/ф «Великі надії» (II)
03:50 «Інспектор Фреймут»

06:00, 03:50 Д/с «Легенди бандит-
ської Одеси»

06:30 Мультфільм
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 

12:00, 14:00, 16:00, 17:40 
Новини

07:15, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 
з ІНТЕРом»

09:20, 12:25 Т/с «Криве дзеркало 
душі»

13:30, 14:20 «Судові справи»
15:00, 16:15 «Жди меня»
18:00 «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Дім зразкового 

утримання»
00:05, 04:15 Т/с «Пілот міжнарод-

них авіаліній» (II)
01:50 Т/с «Скандал 3» (II)
02:30 Х/ф «Вагома підстава для 

вбивства» (II)

06:00 Події тижня з Олегом 
Панютою

06:50, 07:10, 08:10 Ранок з 
Україною

07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 
01:45 Події

09:15, 03:45 Зірковий шлях
10:15, 19:45, 02:30 «Говорить 

Україна»
12:40 Реальна містика
13:25, 15:30 Т/с «Анжеліка» (I)
18:00, 04:30 Т/с «Клан ювелірів. 

Таємниці» (I)
21:00 Т/с «Всі скарби світу» (I)
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Як вкрасти хмарочос» 

(II)

05:40 «Рецепти щастя»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «А чи знаєте ви, що...»
08:10 «Мультфільми» (I)
08:45, 17:10 «Розсміши коміка»
09:40, 15:30 «Файна Юкрайна»
10:40 Т/с «Усі жінки - відьми» (I)
14:10 М/ф «Пригоди імператора» 

(I)
18:10 «Звана вечеря»
19:10 «Орел і Решка. На краю світу»
20:00 «Орел і Решка. Ювілейний 

сезон»
21:00 «КВК на БІС»
22:00 Х/ф «Мішель Вальян: 

Спрага швидкості» (I)
00:00 Х/ф «Зухвалі дівчиська» (II)
01:40 «Бійцівський клуб»
03:15 «Нічне життя»

05:45, 07:30, 09:30 Мультфільм 
СРСР

07:00, 09:00 «Top Shop»
11:20 Х/ф «Трест, що лопнув»
14:50, 19:50 Т/с «Комісар Рекс»
16:30, 21:30 Т/с «Пуаро Агати 

Кристі»
18:20 Х/ф «Справи серцеві»
23:15 Т/с «Війна Фойла»
01:05 Моя правда
01:45 «Своя роль»
02:25 Кіноляпи
03:35 Саундтреки
04:35 Кінотрейлери

05:50, 16:00 «Все буде добре!»
07:45 «Все буде смачно!»
08:40, 18:30 «За живе!»
09:55 «Зіркове життя. Відчайдушні 

домогосподарки»
10:45 «Битва екстрасенсів»
12:45 «Україна має талант!-5»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
19:55 «Хата на тата»
22:35 «Детектор брехні 7»
23:50 «Один за всіх»
01:00 Х/ф «Самотнє плавання» (I)
02:45 Нічний ефір

05:15 Служба розшуку дітей
05:20 М/с «Пригоди мультинят»
06:00, 19:20 Надзвичайні новини
06:55, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 

21:05 Факти
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
09:55 Труба містера Сосиски
10:50, 13:20 Х/ф «Код доступу»
13:30 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ міста 

янголів»
16:10 Х/ф «Штурм Білого дому»
20:20 Дістало!
21:25 Свобода слова
00:20 Х/ф «Червоні хвости» (II)
02:30 Х/ф «Невідомий» (II)
04:35 Т/с «У полі зору»

06:30 Пробуддись
07:25 Т/с «Сышишь-шоу» (II)
09:35 «Разрушители мифов»
10:35, 19:00 Comedy Club
11:45, 16:00 Comedy Woman
12:50, 14:30, 21:05 Т/с «Универ» 

(II)
13:30, 21:45 Т/с «Универ. Новая 

общага» (II)
17:00 Т/с «Онлайн 4.0» (II)
18:00 Comedy Баттл. Без границ
20:00 Т/с «Сышишь-шоу - 2» (II)
23:10 М/с «Пыхчево» (II)
23:40 Х/ф «Проклятый дракон» 

(III)
01:20 «ГАРАЖ»
03:15 Мамахохотала шоу - (I)
04:50 «Раздолбаи»

06:00, 07:15 Kids Time
06:05 М/с «Губка Боб - Прямокутні 

Штани»
07:17 Т/с «Друзі»
11:10 Т/с «Щасливі разом»
12:45 Х/ф «Поліцейська академія 

6»
14:30 М/ф «Мадагаскар 3»
16:10 Т/с «Не родись вродлива»
18:00, 02:40 Абзац!
19:00 Ревізор
22:00 Страсті за ревізором
23:45 Дешево і сердито
00:50 Х/ф «Плем’я Кріппен-

дорфа»
03:35 Служба розшуку дітей
03:40 Зона ночі

06:00 Очима слідчих. Кривавий 
сніг

07:00 Підроблена історія. Листу-
вання Івана Грозного

07:50, 16:50 У пошуках істини
08:40 Правила життя. Вода
09:30 Великий стрибок. Зо-

огенетіка
10:00, 00:20, 01:20, 02:10, 03:00, 

03:50 Містична Україна
10:50 Війна світів. Потойбічні сили
11:40 Поплічники Гітлера. Айхман
12:30, 15:10 Аляска: школа ви-

живання
13:20 Тварини: творці історії. 

Тріска
13:50 Тварини: творці історії. 

Морська видра
14:10, 20:40 У пошуках скарбів
16:00 У пошуках пригод. Зімбабве
17:40 Правила життя. Хвороби XX 

століття (I)
18:30 Великий стрибок. Наука 

продавать
19:00 У пошуках пригод. Чехія
19:50 Секретні території. Нечиста 

сила
21:40 Вижити в світі людей
22:40 Вражаюче відео
23:30 Європейський покерний тур

05:45 Х/ф «У матросів немає 
запитань» (I)

07:10 «Народний кухар»
08:00 «Круті 90-ті»
08:55 Т/с «Коломбо» (I)
10:30 Т/с «Криміналісти: мислити 

як злочинець - 8»
12:25 Т/с «Той, що читає думки 

- 2»
14:15, 15:15 Т/с «Лігво змія»
15:00, 19:00, 21:30, 02:20, 04:10 

«Свідок»
19:30 Т/с «Кулагін та партнери»
22:00 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 13»
23:45 Т/с «Справжній детектив» 

(III)
00:55 Т/с «Копи-новобранці» (II)
02:50 Х/ф «З-під землі» (II)
04:40 «Легенди бандитської 

Одеси»

06:00 Малята-твійнята
06:20 Зоо фактор
06:45 М/с «Каспер» (I)
07:10, 10:05 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць» (I)
07:35 М/с «Ча´інгтон» (I)
08:00 Мультик з Лунтиком
11:00 Обережно, діти!
12:00 Повне перевтілення. Дім за 

тиждень
13:50, 19:00 Панянка-селянка
15:50 Віталька
17:00, 21:00 Країна У
18:00, 20:00 Серіал «Кухня» (I)
18:30, 20:30 Серіал «Світлофор» (II)
23:00 Дайош молодьож!
00:50 Серіал «Помста» (II)
01:40 ТЕТ-Інтернет
02:30 Дамочки рулять
02:50 Теорія зради
04:20 У ТЕТа тато!

06:00 Що для вас корисно?
06:30 Телеторгівля
07:30, 09:35, 15:00 Квадратний 

метр
08:10 Ульотні тварини
08:40 Мультфільми (I)
10:50 Школа доктора Комаров-

ського
11:20, 18:00 Жіноча форма
13:10 Т/с «Тетянин день» (I)
14:05, 21:55 Зіркове життя
16:10 Квартирне питання
19:00 Гардероб навиліт
20:00 Ризиковане життя
21:00 Моя правда
22:50, 01:45 Без жертв
23:50 Зайві 10 років
00:45 Д/с «Ігри долі»
02:35 Колір Ночі

06:00, 07:00, 08:00, 13:00, 18:30, 
21:00, 01:20 Новини

06:10, 07:10 АгроЕра
06:20, 08:25, 00:25 Від першої 

особи
06:45, 07:15, 08:15 Спорт
06:55, 08:40 Ескулап
07:25 Ера будівництва
07:30, 23:25 На слуху
08:45 Корисні поради
09:00 Вічне
09:20, 18:55 Про головне
10:20 Перша студія
11:05 Д/ф «Шість ярдів грації»
11:40 Д/ф «Революція: за і проти»
12:25 «План на завтра» з Анаста-

сією Рінгіс
13:15 Вікно в Америку
13:35 Т/с «Таємниця старого 

мосту»
15:15 Казки Лірника Сашка
15:30 М/с «Друзі-янголи»
15:45 Т/с «Білявка»
18:15 Час-Ч
19:30 Дорогі депутати

20:00 Перша шпальта
20:35, 21:40 З перших вуст
20:40 Етнографічні замальовки. 

Грузія
21:30 Новини. Спорт
21:50 Подорожні
23:00, 00:00, 01:00 Підсумки
01:35 Телевистава «Гуцульський 

рік»
03:30 Т/с «Земля вітрів»
04:35 Д/с «Палітри»

06:00 Мультфільми
06:35 «Нове Шалене відео по-

українськи»
07:45 «Облом.UA»
08:45 «Помста природи»
10:30 Т/с «Мушкетери»
12:40 Х/ф «Нокаут»
14:35 «Вайпаут»
16:25 «Top Gear»
17:30, 19:00, 00:00 «ДжеДАІ»
18:30, 23:30 Новини «Спецкор»
19:20 «Секретні матеріали»
20:20 Т/с «Скорпіон»
21:15 Х/ф «Війна»
00:20 Х/ф «Спорт майбутнього»
02:20 Х/ф «Браві хлопці»

Іваничівський 
цукровий завод 
розпочав прийом 
буряків 
11 вересня поточного року підприєм-
ство «Європацукор» розпочало прийом 
цукрових буряків. Директор Ярослав 
Кауза відмітив хороші якісні показники 
цьогорічного врожаю: забрудненість 
6–8%, цукристість 17–18%.


