
РЕКОРДНА ЯВКА.
ПОВНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО НАЦІОНАЛЬНОЇ АДВОКАТ УРИ

зареєструвалися для участі в з'їзді – 
284 делегати з 285 обраних

делегати представили адвокатури

25 регіонів України

Крим та м. Севастополь 
не проводили регіональних 
конференцій для обрано делегатів

демократичне відкрите 
голосування за рішення з'їзду

Звітно-виборний з’їзд 
адвокатів України

9 червня 2017 року

99,65%

ОРГАНІЗАЦІЙНІ РІШЕННЯ З'ЇЗДУ

Головуючим обрано Андрія Місяця, адвоката з Хмельниччини 

Секретарем обрано Галину Якубу, адвоката з  Чернігівщини  

Сформовано лічильну та мандату комісії у складі 15 осіб

Голова мандатної комісії — Ігор Колесников, адвокат з Луганщини

секретар комісії — Олег Заболотний, адвокат з Чернігівщини

Голова лічильної комісії — Тарас Савченко, адвокат з Харківщини

секретар комісії — Юлія Прокопенко, адвокат з Харківщини

Робочі органи з’їзду формувалися у режимі відкритого рейтингового голосування за кожного 
кандидата, висунутого делегатами.
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КЛЮЧОВІ КАДРОВІ РІШЕННЯ З'ЇЗДУ

Головою НААУ, РАУ обрано
Лідію Ізовітову 
Новий п'ятирічний термін повноважень 
лідера адвокатури розпочнеться 
17 листопада 2017 року

Заступником Голови НААУ, РАУ обрано 
Валентина Гвоздія 
Нова каденція розпочнеться з
17 листопада 2017 року

Заступником Голови Вищої кваліфікаційно–
дисциплінарної комісії адвокатури обрано 
Любов Крупнову, яка вступає на посаду з 
моменту обрано

Заступником Голови Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії обрано 
Андрія Місяця. Його каденція розпочнеться з 
17 листопада 2017 року. 

Головою Вищої ревізійної комісії 
адвокатури став Максим Болдін, адвокат з 
Одещини. До обов'язків голови комісії він 
приступить з 17 листопада цього року.

2



ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗВІТНО–ВИБОРНОГО
З’ЇЗДУ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ 2017 РОКУ. 
ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ: 

розглянуто звіт Ради адвокатів України;

обрано Голову Ради адвокатів України (за посадою Голови Національної асоціації адвокатів 
України);

обрано Заступника Голови Ради адвокатів України, строк повноважень якого закінчується у 2017 
році;

розглянуто звіт Вищої кваліфікаційно–дисциплінарної комісії адвокатури;

обрано Заступників Голови Вищої кваліфікаційно–дисциплінарної комісії адвокатури;

розглянуто висновків Вищої ревізійної комісії адвокатури;

обрано Голову Вищої ревізійної комісії адвокатури, строк повноважень якого закінчується у 2017 
році;

обрано членів Вищої ревізійної комісії адвокатури, строк повноважень яких закінчується у 2017 
році;

внесено зміни до Статуту Національної асоціації адвокатів України;

внесено зміни до Положення про Вищу кваліфікаційно–дисциплінарну комісію адвокатури;

внесено зміни до Правил адвокатської етики;

внесено зміни до Положення про Раду адвокатів України;

внесено зміни до Положення про Вищу ревізійну комісію адвокатури;

затверджено звіт про виконання кошторису Ради адвокатів України, Національної асоціації 
адвокатів України;

затверджено звіт про виконання кошторису Вищої кваліфікаційно–дисциплінарної комісії 
адвокатури;

затверджено кошторис Ради адвокатів України, Національної асоціації адвокатів України;

затверджено кошторис Вищої кваліфікаційно–дисциплінарної комісії адвокатури;

різне. Резолюції з’їзду:

Резолюція стосовно БПД закликає до незалежності системи від держави, скасування 
дискримінаційних конкурсів для адвокатів, визначення чітких критеріїв для надання БПД 
громадянам. Оплата адвокатів у системі БПД має бути збільшена. Як пропозиція прем'єр- 
міністру, передати адміністрування БПД радам адвокатам регіонів, що замінить бюджетні 
витрати на бюрократичну складову БПД.

Резолюція про змінии до закону про адвокатуру та адвокатську діяльність закликає зробити 
реформу прозорою та посилити адвокатське самоврядування, права та гарантії адвокатської 
діяльності. Резолюція також передбачає подання законопроекту про змінии до профільного 
закону від НААУ.

Законопроект, яким пропонується скасувати стажування для працівників правоохоронних 
органів, з"їзд адвокатів закликає парламент не підтримати.

Також з’їзд звернувся до Президента з приводу неприпустимості наступу на адвокатуру.

3



З’ЇЗД АДВОКАТІВ УКРАЇНИ — ВИЩИЙ ОРГАН 
АДВОКАТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ

До складу з’їзду адвокатів України входять делегати, які обираються 
конференціями адвокатів регіонів шляхом голосування відносною більшістю голосів делегатів

Квота представництва, порядок висування та обрано делегатів з’їзду, порядок проведення 
встановлюються Радою адвокатів України

З’їзд адвокатів України скликається Радою адвокатів України не рідше одного разу на три роки. 
З’їзд адвокатів України скликається у шістдесятиденний строк за ініціативою Ради адвокатів 
України або на вимогу не менш як однієї десятої від загальної кількості адвокатів, включених 
до Єдиного реєстру адвокатів України, або не менш як однієї третини рад адвокатів регіонів.

З’їзд адвокатів України є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини обраних 
делегатів, які представляють більшість конференцій адвокатів регіонів.

Повноваження з’їзду адвокатів:
1) обирає голову і заступників голови Ради адвокатів України, голову і заступників голови 
Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, голову і членів Вищої ревізійної 
комісії адвокатури та достроково відкликає їх з посад;

2) затверджує статут Національної асоціації адвокатів України та вносить до нього змінии;

3) затверджує 

4) затверджує                         про Раду адвокатів України, положення про Вищу 
кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, положення про Вищу ревізійну комісію 
адвокатури;

5) розглянутоає та затверджує звіти Ради адвокатів України, Вищої 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, висновки Вищої ревізійної комісії 
адвокатури;

6) обирає двох членів Вищої ради правосуддя;

7) затверджує кошторис Ради адвокатів України, кошторис Вищої 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, затверджує звіт про їх виконання;

З’їзд адвокатів України може прийняти рішення про сплату щорічних внесків адвокатів на 
забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, визначити напрями їх використання та 
відповідальність за несплату внесків.

Рішення з’їзду адвокатів України приймаються шляхом голосування більшістю голосів 

правила адвокатської етики;

положення
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