
 

 

 
Реєстр питань порядку денного  

засідання Ради адвокатів України 
 

 
23 квітня 2016 року         м. Київ, 

вул. М. Юнкерова, 20, 
Конгрес-готель «Пуща» («Гляссе») 

 

№ 
 

Питання  
 

Заявник/скаржник/адресант 

звернення/запити/заяви/скарги/листи  
1. Звернення щодо внесення змін до 

Положення про організацію та порядок 
проходження стажування для отримання 
особою свідоцтва про право на заняття 
адвокатською діяльністю. 

Голова Ради адвокатів Харківської 
області Гайворонська В.В. 

2. Звернення щодо внесення змін до 
Порядку оприлюднення фінансової 
звітності органів адвокатського 
самоврядування, визначення вимог до 
фінансової звітності (у зв’язку зі змінами, 
що відбулися), а також надання 
роз’яснення з деяких питань 
неприбутковості органів адвокатського 
самоврядування.  

Голова Ради адвокатів міста Києва 
Рафальська І.В.  

3.  Звернення з проханням роз’яснити, чи 
зобов’язаний адвокат, який надає правову 
допомогу за дорученням Центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги, 
припинити надання такої допомоги, у 
зв’язку із вчиненням клієнтом дій, що 
ганьблять честь, гідність і ділову 
репутацію адвоката.  

Адвокат Лебідь О.П. 

4. Звернення з проханням роз’яснити деякі 
питання, пов’язані із внесенням до 
Єдиного державного реєстру юридичних 

Адвокат Ізай Р.О. 



 

осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань змін до 
відомостей про юридичну особу – КДКА.  

5. Лист з пропозицією довести до відома 
адвокатів та адвокатських об’єднань 
інформацію з приводу порядку доступу до 
Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно, отримання з нього 
відомостей, а також витребування копій 
документів, на підставі яких проводилась 
державна реєстрація речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень.   

Міністерство юстиції України 

6. Лист з проханням направити до 
правоохоронних органів, які здійснюють 
досудове розслідування та займаються 
адміністративними затриманнями, листа, 
в якому звернути їх увагу на необхідність 
роз’яснення затриманим особам права на 
вільний вибір захисника.   

Голова Ради адвокатів Вінницької 
області Терещенко О.В. 

7. Звернення про надання роз’яснення щодо 
порядку оформлення та зовнішнього 
вигляду дозволу Керівника стажування, за 
яким стажист може бути присутній під час 
проведення процесуальних дій на 
досудовому розслідування, в судовому 
засіданні та відвідувати місця 
позбавлення волі (п. 1.10. Програми 
проходження стажування для отримання 
особою свідоцтва про право на заняття 
адвокатською діяльністю).  

Громадянин Тананакін О.В. 

8. Звернення з проханням роз’яснити, чи 
відповідає вимогам чинного 
законодавства України 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. 

9. Скарга щодо скасування протокольного 
рішення Ради адвокатів Чернігівської 
області від 16 лютого 2016 року про 
відкликання Тасуна В.К. з посади 
заступника Голови Ради адвокатів 
Чернігівської області.   

Адвокат Тасун В.К. 

10. Лист з приводу дій Ради адвокатів міста 
Києва щодо невидачі громадянці Кухарчук 
А.Ю. свідоцтва про право на заняття 
адвокатською діяльністю. 

Громадянка Кухарчук А.Ю.  

11. Звернення з питань виплати винагороди 
членам ВРКА.  

Член ВРКА Селіванов В.І. 



 

ТИМЧАСОВІ КОМІСІЇ/РОБОЧІ ГРУПИ 

12. Про результати роботи тимчасової комісії 
по перевірці діяльності органів 
адвокатського самоврядування 
Тернопільської області на предмет 
дотримання ними у своїй діяльності 
приписів Закону України «Про адвокатуру 
та адвокатську діяльність» та рішень 
вищих органів адвокатського 
самоврядування. 

Адвокат Семененко Л.М. 
 
 
 

13. Про результати  роботи робочої групи з 
дослідження деяких питань щодо 
поновлення права на заняття 
адвокатською діяльністю. 

Голова Ради адвокатів 
Житомирської області  
Прокопчук В.О.,  
громадянин Атаманчук В.І.  

14. Про результати роботи робочої групи з 
питань направлення на стажування та 
видачі за результатами його проходження 
свідоцтва про право на заняття 
адвокатською діяльністю особам, 
стосовно яких існують обставини 
несумісності 

Голова Ради адвокатів Хмельницької 
області Вагіна Н.А.,  
Голова Ради адвокатів Харківської 
області Гайворонська В.В.,  
адвокат              Литовченко Д.М.  

15. Про результати роботи робочої групи з 
питань складання/відмови у складанні 
протоколів про адміністративні 
правопорушення за статтею 212-3 
Кодексу України про адміністративні 
правопорушення 

адвокат Ващаєв С.В., 
адвокат     Лобушко В.В., 
начальник Головного управління 
Пенсійного фонду України в 
Одеській області Буряченко О.Є., 
директор юридичного департаменту 
ПАТ «Універсал Банк» Сорока А.В., 
адвокат Шахторін А.С.  

16. Про результати роботи робочої групи з 
питань модернізації форми, змісту та 
порядку виготовлення свідоцтва про 
право на заняття адвокатською 
діяльністю та посвідчення адвоката 
України               

Голова Ради адвокатів міста Києва 
Рафальська І.В. 

17. Про результати роботи робочої групи з 
дослідження порушеного у зверненні 
Голови адвокатського об’єднання «Юріс 
Феррум» Гніздовської Г.М. питання 

Голова АО «Юріс Феррум» 
Гніздовська Г.М.  

18. Про результати роботи робочої групи з 
дослідження порушених у зверненні 
громадянина Свірського В.С. питань  

Громадянин Свірський В.С.  

19. Про результати роботи робочої групи з 
підготовки змін до Регламенту ради 
адвокатів регіону 

Голова Ради адвокатів міста Києва 
Рафальська І.В. 

20. Про результати роботи робочої групи з 
підготовки змін до Положення про 
помічника адвоката 

Голова Ради адвокатів Вінницької 
області Терещенко О.В. 

ІНШІ ПИТАННЯ 

21. Про Стратегію розвитку Національної Член РАУ Петрова Н.І. 



 

асоціації адвокатів України на 2016-2020 
роки. 

22. Про внесення змін у Положення про 
Комітет по міжнародним зв’язкам (зміна 
назви Комітету). 
 
Про внесення змін у Положення про 
представництво НААУ за кордоном (зміна 
назви Комітету).  

Комітет по міжнародним зв’язкам 

23. Про представництво НААУ в Угорщині                      
(м. Будапешт) 

Адвокат Ясевін В.В.,  
Комітет по міжнародним зв’язкам 

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

Радою адвокатів України, до затвердження порядку денного засідання РАУ.  


