
 

РІШЕННЯ № 153  

Про створення робочої групи з перевірки та дослідження обставин 

видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю  

Луцюку Павлу Сергійовичу та пов’язаних з цим питань   

 

«27» травня 2017 року               м. Мукачево 

 

17 травня 2017 року Рада адвокатів України отримала скерований 

Головою Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської 

області Суріковою С.І. лист адвоката Савчук О.М. від 06 квітня 2017 року, в 

якому на звернення ГО «Громадський контроль» з приводу видачі адвокату, 

Голові Ради адвокатів Рівненської області, члену Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів України Луцюку П.С. свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю № 1 повідомлено, що останній отримав означений 

документ за № 41, а не за № 1, як значиться в Єдиному реєстрі адвокатів 

України. При цьому адвокат Савчук О.М. вказала в листі, що в долученій до 

матеріалів копії документу, який засвідчує право Луцюка П.С. на заняття 

адвокатською діяльністю, не її підпис. 

Рада адвокатів України, розглянувши лист адвоката Савчук О.М. від     

06 квітня 2017 року щодо видачі свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю Луцюку П.С., скерованого зверненням Голови 

КДКА Рівненської області Сурікової С.І. від 17 травня 2017 року № 221 з 

додатковими відомостями, а також пов’язані листи Голови КДКА 

Рівненської області Сурікової С.І. від 17 травня 2017 року № 220 і скаргу 

адвоката Ярмошика В.Г. від 19 квітня 2017 року, скеровану листом ВКДКА 

від 12 травня 2017 року № 869, заслухавши доповідь Голови КДКА 

Рівненської області Сурікової С.І. з порушених у листах питань та пояснення          

Луцюка П.С., врахувавши спільну пропозицію представників адвокатів 

Дніпропетровської області та Львівської області у складі Ради адвокатів 

України Большакова Є.В. і Маланюка М.М. з приводу необхідності 

створення Робочої групи з метою витребування відповідних документів, 

перевірки та повного, всебічного і об’єктивного дослідження усіх обставин 

видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю Луцюку П.С., 



а також пов’язаних з цим питань, врахувавши зауваження та доповнення 

членів Ради адвокатів України, думку з приводу складу Робочої групи, 

керуючись статтею 55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», Положенням про Раду адвокатів України, вирішила: 

1. Створити Робочу групу з перевірки та дослідження обставин видачі 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю Луцюку Павлу 

Сергійовичу та пов’язаних з цим питань у наступному складі: 

Величко Лариса Юріївна (представник адвокатів Харківської області у 

складі Ради адвокатів України); 

Каденко Оксана Олегівна (представник адвокатів Хмельницької області 

у складі Ради адвокатів України); 

Гринь Людмила Василівна (представник адвокатів Чернігівської області 

у складі Ради адвокатів України); 

Осика Сергій Валентинович (представник адвокатів Донецької області 

у складі Ради адвокатів України); 

Большаков Євген Володимирович (представник адвокатів 

Дніпропетровської області у складі Ради адвокатів України); 

Маланюк Микола Михайлович (представник адвокатів Львівської 

області у складі Ради адвокатів України). 

2. Робочій групі за результатами перевірки у строк до 08 червня 2017 року 

вивчити і дослідити матеріали, скласти висновок та подати на розгляд 

Ради адвокатів України для прийняття відповідних рішень. 

3. Секретаріату Ради адвокатів України скерувати Робочій групі наявні 

матеріали відповідних звернень та скарг, тощо. 

4. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

заявників та Луцюка П.С. 
 

Голова Ради адвокатів України  підпис        Л.П. Ізовітова 
 

Секретар Ради адвокатів України підпис        П.М. Гречківський 

 


