
 

 

РІШЕННЯ № 155 

Про скликання позачергової конференції адвокатів міста Києва, 

затвердження Порядку висування та обрання делегатів конференції 

адвокатів міста Києва, Регламенту конференції адвокатів міста Києва та 

встановлення квоти представництва 

 

«11» червня 2016 року м. Одеса 

 

Рішенням Ради адвокатів України від 11 червня 2016 року № 153 

затверджено Висновок спеціальної тимчасової комісії з перевірки діяльності 

органів адвокатського самоврядування міста Києва на предмет дотримання 

ними у своїй діяльності приписів Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» та рішень вищих органів адвокатського 

самоврядування (надалі – Комісія). 

Зокрема, Комісія встановила, що в порушення приписів нормативно-

правових актів та рішень Вищих органів адвокатського самоврядування, 

протягом всього часу чинності Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» в місті Києві діяла громадська організація Київська 

міська КДКА, заснована її членами, яка в незаконний спосіб здійснювала 

функції регіонального органу адвокатського самоврядування КДКА міста 

Києва (без створення і реєстрації останнього), тобто виконувала 

непритаманні їй функції, віднесені законодавством виключно до 

повноважень органу адвокатського самоврядування регіону (КДКА міста 

Києва), а саме: організовувала та проводила кваліфікаційні іспити, приймала 

рішення щодо видачі свідоцтв про складення кваліфікаційних іспитів, 

приймала рішення про зупинення або припинення права на заняття 

адвокатською діяльністю, здійснювала дисциплінарні провадження стосовно 

адвокатів, притягаючи їх до дисциплінарної відповідальності, приймала і 

зараховувала плату за складення кваліфікаційних іспитів, вирішувала інші 

питання, віднесені до виключних повноважень кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури цим Законом, рішеннями конференції 

адвокатів регіону, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, 

Ради адвокатів України, з’їзду адвокатів України.  

 



 

Крім того, Комісією констатовано, що на цей час: а) діяльність КДКА 

міста Києва не була приведена у відповідність до приписів Закону України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» і рішень Вищих органів 

адвокатського самоврядування; б) Національна асоціація адвокатів України 

до цього часу не внесена до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в якості засновника 

(учасника) КДКА міста Києва, якими досі залишаються члени громадської 

організації; в) установчі документи КДКА міста Києва не приведені у 

відповідність до вимог законодавства і рішень Вищих органів адвокатського 

самоврядування; г) не сформовано новий повноважний склад КДКА міста 

Києва згідно вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», що вказує на відсутність в місті Києві чинної кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури, як регіонального органу адвокатського 

самоврядування, створеного відповідно до Закону України «Про адвокатуру 

та адвокатську діяльність» (на Установчій конференції адвокатів міста Києва 

12 жовтня 2012 року було оновлено склад старої Київської міської 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, а не обрано голову та 

членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва як 

нового органу адвокатського самоврядування міста Києва).   

Окремо Комісією встановлено, що Рада адвокатів міста Києва, 

отримуючи від кандидатів на набуття статусу адвоката свідоцтва про 

складення кваліфікаційного іспиту, видані на підставі рішень Київської 

міської КДКА, що значиться в самих свідоцтвах, тобто достовірно знаючи 

про їх видачу неналежним суб'єктом, допускала порушення приписів 

нормативно-правових актів та рішень Вищих органів адвокатського 

самоврядування, приймаючи рішення про допуск таких кандидатів до 

стажування та про видачу їм свідоцтв про право на заняття адвокатською 

діяльністю.  

З аналізу чинного Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» від 05 липня 2012 року (набрав чинності 15 серпня 2012 року, 

далі - Закон), а також рішень вищих органів адвокатського самоврядування, 

випливає наступне. 

Відповідно до абзацу 10 пункту 5 Перехідних положень Закону, не 

пізніше ста днів з дня набрання чинності цим Законом проводиться 

установчий з’їзд адвокатів України, в якому беруть участь делегати, обрані 

установчими конференціями адвокатів регіону. 

17 листопада 2012 року відбувся Установчий з'їзд адвокатів України, на 

якому, серед іншого, було затверджено Статут Національної асоціації 

адвокатів України (на виконання вимог Закону).  

Відповідно до абзацу 1 пункту 5 Перехідних положень Закону, не 

пізніше шістдесяти днів з дня набрання чинності цим Законом в Автономній 

Республіці Крим, областях, місті Києві, місті Севастополі проводяться 

установчі конференції адвокатів регіону.  

Згідно з приписами абзацу 7 пункту 5 Перехідних положень Закону, 

Установча конференція адвокатів регіону: визначає кількість та обирає 

голову та членів ради адвокатів регіону; обирає голову та членів 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону. 



 

Порядок формування та діяльності кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури регіону регламентується статтею 50 Закону. 

Згідно з положеннями частини 2 статті 46, частини 1 статті 50 Закону, 

органом адвокатського самоврядування, на який покладається визначення 

рівня фахової підготовленості осіб, які виявили намір отримати право на 

заняття адвокатською діяльністю, та вирішення питань щодо дисциплінарної 

відповідальності адвокатів, є Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія 

адвокатури регіону.  

Відповідно до частин 10, 11 статті 50 Закону, Кваліфікаційно-

дисциплінарна комісія адвокатури є юридичною особою і діє відповідно до 

цього Закону, інших законів України та положення про кваліфікаційно-

дисциплінарну комісію адвокатури. Установчим документом кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури є положення про кваліфікаційно-

дисциплінарну комісію адвокатури, яке затверджується Радою адвокатів 

України. 

Національна асоціація адвокатів України діє через організаційні форми 

адвокатського самоврядування, передбачені Законом, в тому числі через 

КДКА регіонів, затверджує їхні установчі документи, тобто НААУ виступає 

засновником КДКА регіонів (частина 3 статті 45, частина 11 статті 50 Закону, 

Положення про КДКА регіону). 

17 грудня 2012 року рішенням Ради адвокатів України було затверджено 

Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури міста 

Києва. 

12 жовтня 2012 року була проведена Установча конференція адвокатів 

міста Києва, на якій сформовано склад Київської міської Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури в кількості 20 осіб, головою обрано 

Рудакову Валентину Володимирівну. 

Відповідно до абзацу 2 пункту 7 Перехідних положень Закону, Вища 

кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, 

кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури, сформовані до набрання 

чинності цим Законом, продовжують свою діяльність до першого засідання 

складу відповідно Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, 

кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури регіонів, сформованих 

відповідно до цього Закону. 

Відповідно до пункту 6 Перехідних положень Закону, ради адвокатів 

регіонів, Рада адвокатів України, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна 

комісія адвокатури, кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури 

регіонів, сформовані відповідно до цього Закону, проводять свої перші 

засідання не пізніше ніж через десять днів з дня формування їх складу. 

Згідно з абзацом 2 пункту 7 Перехідних положень Закону, Київська 

міська КДКА, сформована до набрання чинності цим Законом, мала 

припинити свою діяльність з 22 жовтня 2012 року, після чого мала почати 

діяти КДКА міста Києва.  

Однак, 22 жовтня 2012 року за адресою: місто Київ, вулиця Білоруська, 

будинок 30 відбулося перше (за новим Законом України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність») засідання Ради адвокатів міста Києва і Київської 

міської КДКА. 



 

Відповідно до абзацу 2 пункту 7 Перехідних положень Закону, Вища 

кваліфікаційна комісія адвокатури, кваліфікаційно-дисциплінарні комісії 

адвокатури, сформовані відповідно до цього Закону, є правонаступниками 

Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України, 

кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, сформованих до 

набрання чинності цим Законом. Зміна відомостей у Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців стосовно Вищої 

кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України, 

кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури здійснюється у порядку, 

встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб 

та фізичних осіб – підприємців». 

Згідно з Витягом із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 1000859097 від 20 

квітня 2016 року Київська міська КДКА діє з 05 травня 1993 року по дату 

формування Витягу (20 квітня 2016 року) з наступним статусом: повне 

найменування - Київська міська Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія 

адвокатури; організаційно правова форма - громадська організація; перелік 

засновників (учасників) - члени громадської організації; види діяльності - 

діяльність професійних громадських організацій; назва установчого 

документа - відомості відсутні; дані про реєстраційні дії - внесення змін до 

відомостей про юридичну особу, пов'язаних зі змінами в установчих 

документах, не проводилося. 

Відповідно до даних Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 1000935554 від 

19 травня 2016 року, приватним нотаріусом Миргородською Н.Г. 27 квітня 

2016 року було проведено державну реєстрацію змін до установчих 

документів юридичної особи Київської міської КДКА, внаслідок чого 

змінено наступний статус: повне найменування - Кваліфікаційно-

дисциплінарна комісія адвокатури міста Києва (замість Київська міська 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури); організаційно правова 

форма - інші організаційно-правові форми (замість громадська організація); 

перелік засновників (учасників) - члени громадської організації (залишилося 

незмінним); види діяльності - діяльність професійних громадських 

організацій (залишилося незмінним). 

Діяльність в місті Києві громадської організації КМ КДКА протягом 

всього часу підтверджується також іншими матеріалами перевірки, зокрема, 

листом Голови ДП КМ КДКА Бєгунової О.О. за № 402 від 30 листопада    

2015 року, рішенням ДП КМ КДКА від 26 листопада 2015 року, запитом 

Комісії на надання інформації і документів від 19 травня 2016 року на голову 

КМ КДКА Рудакову В.В. з її особистою резолюцією в отриманні і наданні 

документів для ознайомлення, наданими 19 травня 2016 року на запит 

Комісії рішення про внесення організації (установи) до реєстру 

неприбуткових організацій (установ) щодо КМ КДКА, Випискою з ЄДР ЮО 

ФОП щодо КМ КДКА, листом приватного нотаріуса Пірхи І.С. на адресу 

НААУ, свідоцтвами про складення кваліфікаційного іспиту Хільчевською 

Н.О., Мухіною О.Ю., Логвіненком С.П., Ісаєвою В.Б., Ємельяновим О.В. 

Дані висновки Комісії, затверджені Радою адвокатів України, є 

підставою для негайного скликання конференції адвокатів міста Києва та 



 

утворення організаційного комітету з її проведення (що не суперечить 

приписам Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»), у 

зв’язку з ситуацією, що склалася у роботі органів адвокатського 

самоврядування міста Києва. 

Крім того, під час обговорення даного питання було виявлено наступне. 

13 листопада 2015 року Рада адвокатів України, розглянувши та 

проаналізувавши звернення Голови Ради адвокатів міста Києва      

Рафальської І.В. та витяг із протоколу засідання Ради адвокатів міста Києва 

від 29 жовтня 2015 року № 39, а також лист адвоката Черезова І.Ю., 

врахувавши допущені Радою адвокатів міста Києва порушення під час 

підготовки до проведення зборів та конференції адвокатів регіону, зокрема, 

неповідомлення адвокатів регіону в межах встановлених строків, із 

нехтуванням обов’язку інформування їх з питань порядку денного 

майбутньої конференції, а також інші порушення в частині невиконання 

обов’язкових рішень вищого у період між з’їздами адвокатів України органу 

адвокатського самоврядування та вчинення дій, що порушують права 

адвокатів та гарантії адвокатської діяльності, скасувала протокольне рішення 

Ради адвокатів міста Києва від 29 жовтня 2015 року по шостому питанню 

«Питання проведення щорічних чергових зборів та звітної конференції 

адвокатів міста Києва» та скликала Конференцію адвокатів міста Києва, 

зобов’язавши Раду адвокатів міста Києва забезпечити проведення 

Конференції адвокатів міста Києва з наступним порядком денним: 

 розгляд та затвердження звіту Голови Ради адвокатів міста Києва; 

 розгляд та затвердження звіту Голови Кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури міста Києва; 

 розгляд та затвердження висновків Ревізійної комісії адвокатів міста 

Києва; 

 розгляд та затвердження висновку представника адвокатів міста Києва у 

складі Ради адвокатів України; 

 розгляд та затвердження висновку представника адвокатів міста Києва у 

складі Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури; 

 затвердження штатного розпису і кошторису Ради адвокатів міста 

Києва; 

 затвердження штатного розпису і кошторису Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва; 

 про невиконання Радою адвокатів міста Києва рішень Ради адвокатів 

України з питань: - ведення ЄРАУ (видача витягів з ЄРАУ, бланки яких 

за структурою та змістом відрізняються від затвердженого рішеннями 

Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року № 262 та від 4-5 липня 

2014 року № 82 форми); - видачі свідоцтв про право на заняття 

адвокатською діяльністю (які не відповідають затвердженому рішенням 

Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року № 272 зразку та опису); 

- видачі посвідчень адвоката України (з порушенням статті 12 Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Ради 

адвокатів України від 27 вересня 2013 року № 222);   

 про ігнорування Радою адвокатів міста Києва та невиконання приписів 

Закону з приводу відрахування обов’язкової частини щорічних внесків 

адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування на 



 

рахунок Національної асоціації адвокатів України, що призвело до 

судового спору та ухвалення 07 квітня 2015 року Господарським судом 

міста Києва рішення про стягнення з Ради адвокатів міста Києва на 

користь НААУ 862 тис. 340 грн. 66 коп. (30% від загальної суми 

щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського 

самоврядування, який надійшов на рахунок Ради адвокатів міста Києва у 

2014 році) та 17 тис. 558 грн. 60 коп. судового збору; 

 про усунення порушень Радою адвокатів міста Києва вимог Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та рішень Ради 

адвокатів України щодо застосування єдиної форми бланків витягу з 

Єдиного реєстру адвокатів України;  

 про усунення порушень Радою адвокатів міста Києва вимог Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішень Ради 

адвокатів України щодо застосування єдиної форми бланків посвідчення 

адвоката України та свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю. 

Цим же рішенням було встановлено квоту представництва делегатів на 

Конференцію, затверджено Порядок висування та обрання делегатів 

конференції адвокатів міста Києва, Регламент конференції адвокатів міста 

Києва, а також зобов’язано Раду адвокатів міста Києва: 

 визначити дату, час та місце проведення зборів адвокатів по висуненню 

делегатів на Конференцію та Конференції;  

 не пізніше наступного дня після прийняття рішення радою адвокатів 

регіону направити електронною поштою до Секретаріату Ради адвокатів 

України (секретаріату Національної асоціації адвокатів України) 

відомості про час, місце і дату проведення Конференції та зборів 

адвокатів по висуненню та обранню  делегатів Конференції для 

оприлюднення на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів 

України. 

 опублікувати оголошення та повідомлення, пов’язані із проведенням 

зборів адвокатів по висуненню та обранню  делегатів Конференції та 

Конференції, а також оприлюднити на веб-сайті ради адвокатів регіону 

(за наявності); 

 за результатами проведення Конференції скерувати до Секретаріату 

Ради адвокатів України (секретаріату Національної асоціації адвокатів 

України) протокол Конференції адвокатів міста Києва (у тому числі 

електронною поштою). 

Жодних документів від Ради адвокатів міста Києва про час, місце і дату 

проведення Конференції та зборів адвокатів по висуненню та обранню  

делегатів Конференції для оприлюднення на офіційному веб-сайті 

Національної асоціації адвокатів України, Радою адвокатів України отримано 

не було, що є порушенням процедури належного інформування адвокатів 

регіону про заплановану Конференцію та питання, що плануються до 

розгляду, та унеможливило здійснення перевірки стану виконання Радою 

адвокатів міста Києва рішення Ради адвокатів України, зокрема, в частині 

включення до порядку денного Конференції встановлених рішенням Ради 

адвокатів України питань.  



 

З огляду виявлене, Рада адвокатів України вбачає підстави для 

часткового скасування рішення від 13 листопада 2015 року № 153 в частині 

сформованого порядку денного Конференції, та вважає необхідним 

обговорення адвокатами міста Києва важливих питань діяльності органів 

адвокатського самоврядування їх регіону, що не були розглянуті на 

конференції адвокатів міста Києва, скликаної зазначеним рішенням.    

Враховуючи вищевикладене, відповідно до рішень Ради адвокатів 

України від 11 червня 2016 року, керуючись Розділом VІІ Закону України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Розділом ІІ Положення про Раду 

адвокатів України, вирішила:  

1. Скасувати рішення Ради адвокатів України від 13 листопада 2015 року 

№ 152, виключивши, зокрема, з пункту 2 рішення наступні питання 

порядку денного: - про обрання Голови та членів КДКА міста Києва; - 

про затвердження штатного розпису і кошторису КДКА міста Києва; про 

невиконання Радою адвокатів міста Києва рішень Ради адвокатів 

України з питань: ведення ЄРАУ (видача витягів з ЄРАУ, бланки яких за 

структурою та змістом відрізняються від затвердженого рішеннями Ради 

адвокатів України від 17 грудня 2013 року № 262 та від 4-5 липня 2014 

року № 82 форми); видачі свідоцтв про право на заняття адвокатською 

діяльністю (які не відповідають затвердженому рішенням Ради адвокатів 

України від 17 грудня 2013 року № 272 зразку та опису); видачі 

посвідчень адвоката України (з порушенням статті 12 Закону України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Ради адвокатів 

України від 27 вересня 2013 року № 222);  - про ігнорування Радою 

адвокатів міста Києва та невиконання приписів Закону з приводу 

відрахування обов’язкової частини щорічних внесків адвокатів на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування на рахунок 

Національної асоціації адвокатів України, що призвело до судового 

спору та ухвалення 07 квітня 2015 року Господарським судом міста 

Києва рішення про стягнення з Ради адвокатів міста Києва на користь 

НААУ 862 тис. 340 грн. 66 коп. (30% від загальної суми щорічного 

внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, який 

надійшов на рахунок Ради адвокатів міста Києва у 2014 році) та 17 тис. 

558 грн. 60 коп. судового збору; - про усунення порушень Радою 

адвокатів міста Києва вимог Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» та рішень Ради адвокатів України щодо 

застосування єдиної форми бланків витягу з Єдиного реєстру адвокатів 

України; - про усунення порушень Радою адвокатів міста Києва вимог 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішень 

Ради адвокатів України щодо застосування єдиної форми бланків 

посвідчення адвоката України та свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю. 

2. Скликати Конференцію адвокатів міста Києва з наступним порядком 

денним: 

 про обрання Голови та членів Кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури міста Києва; 

 про затвердження штатного розпису і кошторису КДКА міста 

Києва; 



 

 про невиконання Радою адвокатів міста Києва рішень Ради 

адвокатів України з питань:  

- ведення ЄРАУ (видача витягів з ЄРАУ, бланки яких за 

структурою та змістом відрізняються від затвердженого 

рішеннями Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року               

№ 262 та від 4-5 липня 2014 року № 82 форми);  

- видачі свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю 

(які не відповідають затвердженому рішенням Ради адвокатів 

України від 17 грудня 2013 року № 272 зразку та опису);  

- видачі посвідчень адвоката України (з порушенням статті 12 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», 

рішення Ради адвокатів України від 27 вересня 2013 року                 

№ 222);   

 про ігнорування Радою адвокатів міста Києва та невиконання 

приписів Закону з приводу відрахування обов’язкової частини 

щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації 

адвокатського самоврядування на рахунок Національної асоціації 

адвокатів України, що призвело до судового спору та ухвалення     

07 квітня 2015 року Господарським судом міста Києва рішення про 

стягнення з Ради адвокатів міста Києва на користь НААУ 862 тис. 

340 грн. 66 коп. (30% від загальної суми щорічного внеску на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, який 

надійшов на рахунок Ради адвокатів міста Києва у 2014 році) та 17 

тис. 558 грн. 60 коп. судового збору; 

 про усунення порушень Радою адвокатів міста Києва вимог Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та рішень Ради 

адвокатів України щодо застосування єдиної форми бланків витягу 

з Єдиного реєстру адвокатів України;  

 про усунення порушень Радою адвокатів міста Києва вимог Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішень Ради 

адвокатів України щодо застосування єдиної форми бланків 

посвідчення адвоката України та свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю. 

3. Утворити організаційний комітет з проведення конференції адвокатів 

міста Києва у наступному складі адвокатів (за їх особистою згодою): 

Черезов І.Ю. (голова), Сердюк В.А., Смирнов А.О., Голодняк М.В., 

Солодко Є.В., Циганков А.І., Назаренко Д.Л. 

4. Доручити Голові Ради адвокатів України, у випадку необхідності, 

доповнювати склад Організаційного комітету. 

5. Встановити квоту представництва делегатів на Конференцію  1 делегат 

від 20 адвокатів, адреси робочого місця та відомості про яких включені 

до Єдиного реєстру адвокатів України у місті Києві, відповідно до 

затвердженого Радою адвокатів України Порядку ведення Єдиного 

реєстру адвокатів України та відомостей ЄРАУ станом на день 

прийняття Радою адвокатів України цього рішення (список додається). 

6. Затвердити Порядок висування та обрання делегатів конференції 

адвокатів міста Києва, що додається. 

7. Затвердити Регламент конференції адвокатів міста Києва, що додається. 



 

8. Зобов’язати організаційний комітет з проведення конференції адвокатів 

міста Києва забезпечити проведення Конференції адвокатів міста Києва, 

а саме: 

 визначити дату, час та місце проведення зборів адвокатів по 

висуненню делегатів на Конференцію та Конференції (в межах двох 

місяців з дня прийняття цього рішення);  

 направити до Секретаріату Ради адвокатів України (секретаріату 

Національної асоціації адвокатів України) відомості про час, місце і 

дату проведення Конференції та зборів адвокатів по висуненню та 

обранню делегатів Конференції для оприлюднення на офіційному 

веб-сайті Національної асоціації адвокатів України. 

 опублікувати оголошення та повідомлення, пов’язані із 

проведенням зборів адвокатів по висуненню та обранню  делегатів 

Конференції та Конференції у газеті «Урядовий кур’єр»; 

 за результатами проведення Конференції скерувати до Секретаріату 

Ради адвокатів України (секретаріату Національної асоціації 

адвокатів України) протокол Конференції адвокатів міста. 

9. Секретаріату Ради адвокатів України (секретаріату Національної 

асоціації адвокатів України): 

- сформувати та передати Голові Організаційного комітету Черезову 

І.Ю. списки адвокатів регіону, адреси робочого місця та відомості про 

яких включені до Єдиного реєстру адвокатів України у місті Києві на 

підставі відомостей ЄРАУ станом на день прийняття Радою адвокатів 

України цього рішення. 

- забезпечити організаційні заходи з проведення зборів адвокатів по 

висуненню делегатів на Конференцію та Конференції.  

10. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

органи адвокатського самоврядування та адвокатів, шляхом розміщення 

цього рішення на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів 

України.  

 

Голова Ради адвокатів України      Л.П. Ізовітова 

 

Секретар Ради адвокатів України   П.М. Гречківський 

 

 

 

 

 


