
 

РІШЕННЯ № 294  

Про розгляд заяви адвоката Коваль К.П.  

щодо умов примирення сторін у справі № 826/14693/15 

 

«16» грудня 2016 року                          м. Київ 

 

У провадженні Київського апеляційного адміністративного суду 

знаходиться справа № 826/14693/15 за апеляційною скаргою адвоката Коваль 

К.П. на постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 06 червня 

2016 року за позовом адвоката Коваль К.П. до ІІІ З’їзду адвокатів України в 

особі Ради адвокатів України, Голови ІІІ З’їзду адвокатів України 

Гайворонської  В.В., секретаря ІІІ З’їзду адвокатів України Бойко Л.В., 

Голови організаційного комітету Ради адвокатів України щодо підготовки та 

проведення ІІІ З’їзду адвокатів України Ізовітової Л.П., Недержавної 

некомерційної професійної організації «Національна асоціація адвокатів 

України» в особі Ради адвокатів України, члена Вищої ради юстиції 

Гречківського П.М., члена Вищої ради юстиції Лесько А.О., члена Вищої 

ради юстиції Беляневича В.Е., члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

України Луцюка П.С., голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури Дроздова О.М., заступника голови Вищої кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури Грабовського Ю.Л., заступника голови 

Ради адвокатів України, керівника реєстраційної групи ІІІ З’їзду адвокатів 

Кухаря О.І., члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів 

Коваленка А.А., треті особи: делегат ІІІ З’їзду адвокатів України – голова 

мандатної комісії Болдін М.Я, делегат ІІІ З’їзду адвокатів України – секретар 

мандатної комісії Островська М.А., Генеральна прокуратура України, Вища 

рада юстиції, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Вища 

кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, Рада адвокатів м. Києва, 

Рада адвокатів Київської області, Загарія В.М., Макаров О.А., Вишневський 

А.В., Фомін І.Ю., Яновська О.Г., Головченко О.О., Острович С.Е. про 

визнання протиправним та скасування рішень, встановлення відсутності 

повноважень.  



Листом від 14 грудня 2016 року за підписом адвоката, позивача у справі 

№ 826/14693/15 Коваль К.П. скеровано документ під назвою «Угода про 

примирення сторін по справі № 826/14693/15» з проханням «включити до 

порядку денного засідання Ради адвокатів України на 15-16 грудня 2016 року 

питання щодо розгляду угоди про примирення сторін по справі                       

№ 826/14693/15».  

Зокрема, адвокат Коваль К.П. просить в обмін на відмову від позовних 

вимог у справі № 826/14693/15, відповідно до приписів статті 54 Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» скликати протягом 90 

календарних днів з’їзд адвокатів України. 

Рада адвокатів України, розглянувши та обговоривши документ під 

назвою «Угода про примирення сторін по справі № 826/14693/15», 

скерований листом від 14 грудня 2016 року за підписом Коваль К.П., 

врахувавши пропозиції, зауваження та доповнення членів Ради адвокатів 

України, а також приписи Кодексу адміністративного судочинства України, 

керуючись статтею 55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», Положенням про Раду адвокатів України, вирішила: 

1. Взяти до відома інформацію, зазначену в документі під назвою «Угода 

про примирення сторін по справі № 826/14693/15», скерований листом 

від 14 грудня 2016 року за підписом Коваль К.П. 

2. Визнати неприйнятними умови примирення сторін по справі                            

№ 826/14693/15, які запропоновані в документі під назвою «Угода про 

примирення сторін по справі № 826/14693/15». 

3. Керівнику секретаріату Ради адвокатів України (секретаріату 

Національної асоціації адвокатів України)  Краснику В.В. про прийняте 

рішення повідомити Київський апеляційний адміністративний суд та 

адвоката Коваль К.П.  
 

 

Голова Ради адвокатів України  [підпис]         Л.П. Ізовітова 

 

Секретар Ради адвокатів України  [підпис]      П.М. Гречківський 


