
8 жовтня 
створено КДКА м. Києва.

Конференція обрала 
головою КДКА м.Києва 

Ігоря Орлова.

10 вересня 
оновлено Ревізійну комісію 

адвокатури м. Києва. Достроково 
відкликані члени Ревізійної 

комісії м. Києва та обрані до 
складу цього органу адвокати 

10 вересня 
конференція сформувала робочу 

групу з питань перевірки 
діяльності органів адвокатського 

самоврядування м. Києва.

ОНОВЛЕНЕ АДВОКАТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ М. КИЄВА 

8 жовтня 
київські адвокати 

обрали головою 
Ради адвокатів 

столиці 
Петра Рябенка.

8 жовтня 
представником 

київських 
адвокатів у 

Раді адвокатів 
України став 

Ігор Черезов. 

Наталю Петрову 
відкликано конференцією з 

цієї посади.

До нового складу Ради 
адвокатів м. Києва 

увійшли 25 адвокатів. 

unba.org.ua

�.com/UkrainianNationalBarAssociation

�itter.com/infounba

youtube.com/c/НААУ_РАУ

8
жов.

10
вер.

13
чер.

Членами дисциплінарної 
палати стали Ольга Бєгунова, 

Володимир Дерев’янчук, 

8 жовтня 
висловлено не-

довіру голові 
Ради адвокатів 

м. Києва та 
членам РАР та відкликано їх з 

посад. Конференція затвердила 
звіт Ревізійної комісії м. Києва, 

який містить підтвердження 
численних фінансових зловжи-

вань у роботі колишнього 
керівництва Ради регіону.

8 жовтня 
Валерій 

Кострюков 
став пред-
ставником 

київської адвокатури у 
Вищій кваліфікаційно-дис-
циплінарній комісії адвока-

тури України. 

Ірину Піх відкликано.

Ігор Покотило, Ольга 
Просянюк, Ровшанбек 

Разметов, Наталія 
Сухомлинова, Роман Титикало, 

Едуард Угрінчук, Олексій 
Дрюк, Тетяна Гнатюк і 

Вадим Риков.
Членами кваліфікаційної 

палати стали Леся Дубчак, 
Олександр Заруцький, Сергій 

Мостовенко, Костянтин 
Рибачковський, Олександр 
Нагорний, Євген Солодко, 

Тетяна Тимченко, Володимир 
Волощук, Катерина Нікітюк.

Сергій Вилков
(Голова), 

Ярослав Білак 
та Леонід 
Танцюра.

6
cер.

6 серпня 
відкрила роботу конференція 

адвокатів м. Києва для обрання КДКА 
столиці та оцінки роботи Ради регіону.

13 червня Рада адвокатів України ухвалила 
пакет антикризових рішень, які мали на меті 

відновлення роботи легітимних органів 
адвокатського самоврядування у столиці. 

рішення Ради адвокатів  України № 153 від 11 
червня 2016 року «Про затвердження 

Висновку спеціальної тимчасової комісії з 
перевірки діяльності органів адвокатського 

самоврядування міста Києва» та № 156 від 11 
червня «Про деякі питання реалізації 

Висновків спеціальної тимчасової комісії з 
перевірки діяльності органів адвокатського 

самоврядування міста Києва». Відповідно до 
них, РАУ встановила відсутність у місті Києві 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 
адвокатури, створеної відповідно до Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність».


