
 

 
РЕЄСТР ПИТАНЬ 

засідання Ради адвокатів України 

 

17 листопада 2016 року                                                      м. Київ 

 

№ Питання  Заявник/скаржник/адресант 

1. Про діяльність Національної асоціації адвокатів 

України до 17 листопада 2016 року. 
 

2. Про стан справ щодо ведення Єдиного реєстру 

адвокатів України. 

Про стан сплати щорічних внесків на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування у 2016 

році.  

 

3. Про Стратегію розвитку Національної асоціації 

адвокатів України до 2020 року. 
 

4.                                   Розгляд звернень про надання роз’яснень 
4.1. Звернення від 19 вересня 2016 року про надання 

роз’яснення щодо можливості представництва 

адвокатом інтересів клієнта в суді за наявності 

окремих обставин.   

адвокат Басалаєв Д.В. 

4.2. Звернення від 07 жовтня 2016 року № 245/0/2-16 про 

роз’яснення деяких питань, пов’язаних з організацією 

процесу стажування.   

Голова Ради адвокатів 

Хмельницької області  

Вагіна Н.А. 

4.3. Звернення від 05 серпня 2015 року щодо надання 

роз’яснення деяких положень Правил адвокатської 

етики.   
громадянин Свірський В.С. 

4.4. Звернення від 04 лютого 2016 року № 295 з проханням 

роз’яснити, чи відповідає вимогам чинного 

законодавства допуск громадянина Журавського Є.Б. 

до складення кваліфікаційного іспиту та отримання 

ним свідоцтва про складення іспиту, а також з 

приводу законності підстав для видачі йому свідоцтва 

про право на заняття адвокатською діяльністю без 

проходження стажування. 

Голова Ради адвокатів 

Житомирської області        

Прокопчук В.О. 

4.5. Звернення від 25 липня 2016 року № 27/25/07/16 про 

надання роз’яснення та методичних рекомендацій 

щодо застосування адвокатами права на вилучення 

речей та документів, передбаченого статтею 20 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», та процедури застосування такого права.  

директор адвокатського 

об’єднання «Адвокатська фірма 

«ДАЦ» Бєлік С.П. 



 

5.                                      Розгляд звернень (листів, скарг) з інших питань 
5.1. Звернення від 30 червня 2016 року № 14/6р з питань 

врегулювання оплати праці адвокатів. 
адвокат Жерновніков С.О. 

5.2. 

 

 

 

 

 

5.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. 

Звернення від 24 червня 2016 року № 21-5117/16 про 

надання пропозицій щодо концептуальних підходів до 

порядку та методології кваліфікаційного оцінювання 

кандидатів на посаду судді у Верховний Суд України 

та вищі спеціалізовані суди. 

 

Звернення від 19 липня 2016 року з проханням 

роз’яснити, якими документами може 

підтверджуватися досвід професійної діяльності 

адвоката щодо здійснення представництва в суді 

та/або захисту від кримінального обвинувачення 

(щонайменше 10 років) в контексті норми, 

передбаченої пунктом 3 частини першої статті 38 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів». 

 

Звернення від 04 жовтня 2016 року № 21-9752/16 про 

надання пропозицій щодо стандартизованих 

запитань, які допоможуть Комісії у об’єктивному 

оцінюванні відповідності кандидата на посаду судді 

критеріям кваліфікаційного оцінювання.  

Голова Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів України  

Козьяков С.Ю. 

 

 
 

адвокат Юхно К.О.  
 

 

 

 

 

 
 

 

в.о. Голови Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів 

України Патрюк М.В. 

5.5. Лист Міністерства фінансів України від 21 жовтня 

2016 року № 31-11110-10-10/29564, яким скеровано 

лист Державної фіскальної служби України від 18 

жовтня 2016 року № 3172/4/99-99-08-03-03-13 з 

питання удосконалення інформаційної взаємодії між 

ДФС та РАУ.  

Міністерство фінансів України 

 5.6. Звернення від 25 липня 2016 року № 294/0/2-16 із 

проханням ініціювати до Кабінету Міністрів України 

та Президента України питання щодо внесення змін 

до Закону України «Про судовий збір» у частині 

зменшення розміру ставок судового збору.  

Голова Ради адвокатів Київської 

області Бойко П.А. 

5.7. Звернення від 06 серпня 2016 року № 94/0/01-09 щодо 

внесення змін до Положення про внески на 

забезпечення реалізації адвокатського 

самоврядування. 

Голова Ради адвокатів 

Херсонської області Мокіна І.В., 

представник адвокатів 

Херсонської області у складі РАУ 

Горощенко Л.В. 
5.8. Звернення від 05 липня 2016 року № 43 в частині щодо 

внесення змін до рішення Ради адвокатів України від 

26 лютого 2016 року № 92 про відтермінування строку 

сплати щорічного внеску за 2016 рік. 

заступник Голови Ради 

адвокатів Донецької області 

Шилов В.В. 

6. Питання діяльності органів адвокатського самоврядування (розгляд звернень,               

листів, скарг з питань, пов’язаних із діяльністю органів адвокатського самоврядування) 

6.1. 

 

6.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2. 

Київська область 
 

Лист від 12 жовтня 2016 року №557/0/2-16, яким 

скеровано копію рішення Ради адвокатів Київської 

області від 07 жовтня 2016 року № 39 «Щодо питань, 

які виникли у зв’язку з прийняттям Рішення Ради 

адвокатів України від 13 вересня 2016 року № 179 

«Щодо питань, які виникли у зв’язку з проведенням 

Конференції адвокатів Київської області».  

 

Лист від 31 жовтня 2016 року № 625 з питання 

 

 

Голова Ради адвокатів Київської 

області Бойко П.А.  

 

 

 

 

 

 

адвокат Поліщук В.А. 



 

 

 

 

6.1.3. 

 

 

 

6.1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.5. 

 

 

6.1.6. 

 

 

6.1.7. 

 

 

фактичного місцезнаходження Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури Київської області. 

 

Інформація, отримана Секретаріатом Ради 

адвокатів України, щодо виданих в Київській області 

свідоцтв про складення кваліфікаційного іспиту. 

 

Депутатське звернення від 22 вересня 2016 року № 04-

05/05-304 з проханням провести перевірку інформації 

щодо отримання Комашко В.В. свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю та вирішення 

питання про притягнення до дисциплінарної 

відповідальності зазначеного адвоката, керівника його 

стажування та керівництва Ради адвокатів Київської 

області.  

 

Колективна скарга від 31 жовтня 2016 року на дії 

Голови Ради адвокатів Київської області Бойка П.А.  

 

Доповідна записка від 04 листопада 2016 року № 15 з 

питання функціонування КДКА Київської області. 

 

Заява від 15 вересня 2016 року, якою скеровано заяву 

стажиста Однорога М.С. з приводу проведення  

працівниками Ради адвокатів Київської області 

співбесіди з останнім. 

 

 

 

адвокат Поліщук В.А. 

 

 

 

Голова фракції Радикальної 

партії Ляшко О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Адвокати Київської області 

 

 

Голова КДКА Київської області 

Ковбасінська Г.В. 

 

адвокат Ковбасінський О.Б. 

6.2. 

 

6.2.1. 

 

 

 

 

 
6.2.2. 

 

 

 

Полтавська область 
 

Скарга від 15 липня 2016 року на рішення Ради 

адвокатів Полтавської області від 26 травня 2016 

року про відмову у видачі їй свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю без складення 

кваліфікаційного іспиту. 

 

Заява від 17 травня 2016 року про надання роз’яснення 

щодо можливості отримання свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю без складення 

кваліфікаційного іспиту. 

 

 
 

 

 

громадянка Таранкова І.М. 

 

6.3. Тернопільська область 
 

Про результати роботи спеціальної тимчасової 

комісії по перевірці діяльності органів адвокатського 

самоврядування Тернопільської області. 

адвокат Семененко Л.М. 

6.4. 

 

6.4.1. 

 

 

 
6.4.2. 

 

 

 

6.4.3. 

 

 

м. Київ 
 

Про результати роботи спеціальної тимчасової 

комісії з перевірки діяльності органів адвокатського 

самоврядування міста Києва. 

 
 

Про розгляд листів (заяв, звернень, скарг): 

 

 

 

- від 03 жовтня 2016 року № 1066 з приводу ухвалених 

Радою адвокатів України рішень щодо адвокатського 

самоврядування в м. Києві; 

 

 
 

 

 

 

Божко Ю.В., Вознюк О.Г.,  

Деяк Я.В., Ємельянов В.Р., Мороз 

О.О., Оксамитовий М.М.,  

Тиченко О.О.; 

народний депутат України 

Кривохатько В.В.; 

 



 

6.4.4. 

 

 

 

 

 

 

6.4.5. 

 

 

 

 

6.4.6. 

 

6.4.7. 

 

- від 26 липня 2016 року  № 301/0/2-16 та від 28 

вересня 2016 року № 529/0/2-16 з проханням 

роз’яснити питання щодо порядку призначення 

стажування особам, які мають свідоцтво про 

складення кваліфікаційного іспиту, виданого КМ 

КДКА; 

 

- від 11 липня 2016 року № 217 про роз’яснення пункту 

1 рішення Ради адвокатів України від 11 червня 2016 

року № 156 «Про деякі питання реалізації Висновків 

спеціальної тимчасової комісії з перевірки діяльності 

органів адвокатського самоврядування міста Києва»; 

- від 25 серпня 2016 року № 265 з вимогою термінового 

внесення до ЄРАУ відомостей стосовно адвокатів;  

- від 13 жовтня 2016 року № 290 з питань, пов’язаних 

із роботою Конференції адвокатів міста Києва. 

Голова Ради адвокатів Київської 

області Бойко П.А.;  
 
 
 
 
 

 

 

Рафальська І.В.; 

 

 

 

 

 

6.5. Миколаївська область 
 

Звернення від 24 жовтня 2016 року щодо проведення 

конференції адвокатів Миколаївської області (рішення 

Ради адвокатів Миколаївської області від 18 жовтня 

2016 року № 38/3). 

Голова Ради адвокатів 

Миколаївської області  

Олійник О.П. 

6.6. Херсонська область 

 
Звернення від 27 жовтня 2016 року № 105/1/01-09 

щодо проведення конференції адвокатів Херсонської 

області (рішення Ради адвокатів Херсонської області 

від 27 жовтня 2016 року № 25). 

Голова Ради адвокатів 

Херсонської області Мокіна І.В. 

6.7. Чернігівська область 

 
Звернення від 24 жовтня 2016 року № 113 щодо 

проведення конференції адвокатів Чернігівської 

області (протокол засідання Ради адвокатів 

Чернігівської області № 39 від 21 жовтня 2016 року). 

Голова Ради адвокатів 

Чернігівської області Якуба Г.О. 

6.8. Чернівецька область 
 

Звернення від 21 вересня 2016 року № 66 щодо 

проведення конференції адвокатів Чернівецької 

області (рішення Ради адвокатів Чернівецької області 

від 04 листопада 2016 року № 74/1). 

Голова Ради адвокатів 

Чернівецької області  

Єзерська А.О. 

6.9. Донецька область 

 
Звернення від 03 листопада 2016 року № 66 щодо 

проведення конференції адвокатів Донецької області 

(витяг з протоколу від 26 жовтня 2016 року). 

Голова Ради адвокатів Донецької 

області Башенко С.В. 

6.10. 

 

6.10.1. 

 

 

 

 

6.10.2. 

 

 

Рівненська область  
 

Заява від 22 вересня 2016 року щодо проведення 

перевірки діяльності Ради адвокатів Рівненської 

області в частині ухвалення останньою рішень 

стосовно заявника. 

 

Скарга від 20 жовтня 2016 року щодо невидачі Радою 

адвокатів Рівненської області свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю без проходження 

 

 
Ярмошик В.Г. 

 

 

 

 
Ярмошик В.Г. 

 

 



 

 

 

6.10.3. 

 

 

 

 

 

6.10.4. 

 

стажування. 

 

Заява від 28 жовтня 2016 року з проханням 

застосувати заходи впливу до посадових осіб Ради 

адвокатів Рівненської області, які своєю 

бездіяльністю перешкоджають доступу стажистів 

до професії. 

 

Звернення від 19 вересня 2016 року № 161 щодо 

проведення конференції адвокатів Рівненської області 

(рішення Ради адвокатів Рівненської області від 16 

вересня 2016 року № 37/2). 

 
 

керівник стажування  

Сурікова С.І.  
 
 
 
 

заступник Голови Ради 

адвокатів Рівненської області           

Гнатущенко В.І. 

7. Проект Закону про внесення змін до статті 10 Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» щодо 

малозначних спорів у судах (№5221 від 04.10.2016) 
 

8. Про видачу дублікату/заміну свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю. 
 

9. Про внесення змін до Положення про організацію та 

порядок проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю.  

 

10. Про внесення змін до Положення про представництво 

НААУ за кордоном. 
 

11. Питання ведення адвокатського досьє.   

12. Різне.   

______________ 

*Примітка: реєстр може бути доповнений іншими питаннями, у випадку необхідності їх 

вирішення Радою адвокатів України, до затвердження порядку денного засідання РАУ. 


