
 

РІШЕННЯ № 152  

Про розгляд звернень Голови Ради адвокатів міста Києва                      

Рябенка П.К. від 19 травня 2017 року № 119/1  

та 23 травня 2017 року № 123 

 

«27» травня 2017 року               м. Мукачево 

Рада адвокатів України, розглянувши звернення Голови Ради адвокатів 

міста Києва Рябенка П.К. № 119/1 від 19 травня 2017 року та 23 травня     

2017 року № 123, якими скеровано до Секретаріату Ради адвокатів України 

протокол Конференції адвокатів міста Києва із відомостями про обраних 

делегатів на Звітно-виборний з’їзд адвокатів України 2017 року з проханням 

оприлюднити його на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів 

України, заслухавши Голову Ради адвокатів міста Києва Рябенка П.К., з 

огляду на відсутність законодавчого врегулювання питання строків 

скерування до Ради адвокатів України протоколів конференцій адвокатів 

регіонів, що встановлені рішенням Ради адвокатів України від 16 лютого 

2017 року № 42 зі змінами (положення статті 4 Порядку підготовки та 

проведення Звітно-виборного з’їзду адвокатів України 2017 року) для 

своєчасного, належного опрацювання Секретаріатом Ради адвокатів України 

скерованих конференціями документів до початку роботи Звітно-виборного 

з’їзду адвокатів України 2017 року, керуючись статтею 55 Закону України          

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Положенням про Раду адвокатів 

України, вирішила: 

1. Визнати поважною причину скерування до Секретаріату Ради адвокатів 

України протоколу Конференції адвокатів міста Києва щодо обрання 

делегатів на Звітно-виборний з’їзд адвокатів України 2017 року, 

скликаного на  09-10 червня 2017 року, у строк пізніший, ніж це 

передбачено у статті 4 Порядку підготовки та проведення Звітно-

виборного з’їзду адвокатів України 2017 року, затвердженого рішенням 

Ради адвокатів України від 16 лютого 2017 року № 42, зі змінами. 

2. Секретаріату Ради адвокатів України включити до реєстраційного 

списку делегатів на Звітно-виборний з’їзд адвокатів України 2017 року, 

скликаного на 09-10 червня 2017 року, відомості щодо обраних делегатів 



від Конференції адвокатів міста Києва згідно з протоколом Конференції 

адвокатів міста Києва від 19 травня 2017 року.  

3. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

Голову Ради адвокатів міста Києва Рябенка П.К. та адвокатів на 

офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України. 
 

Голова Ради адвокатів України  підпис        Л.П. Ізовітова 
 

Секретар Ради адвокатів України підпис             П.М. Гречківський 

 


