
 

 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 139 

 

«07» жовтня 2022 року        м. Київ 

 

Про створення Робочої групи з напрацювання 

методичних рекомендацій щодо визначення 

часу протягом якого захисник має можливість 

ознайомитись з матеріалами справи 

 

Відповідно до статті 55 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», керуючись Положенням про Раду адвокатів 

України, Регламентом Ради адвокатів України, з огляду на необхідність 

затвердження методичних рекомендації щодо необхідного часу на 

ознайомлення адвоката з матеріалами справи, які мають включати також їх 

вивчення та аналіз, з урахуванням рішення Ради адвокатів України                 

«Щодо недопущення порушень прав адвоката на ефективну участь в процесі 

при здійсненні адвокатської діяльності в суді» № 63 від 02 серпня 2022 року, 

вирішила: 

 

1. Створити Робочу групу з напрацювання методичних рекомендацій 

щодо визначення часу протягом якого захисник має можливість 

ознайомитись з матеріалами справи, у наступному складі: 
 

Голова Робочої групи: 

- Ющенко Олексій Олегович (Голова Комітету законотворчих 

ініціатив з питань адвокатської діяльності НААУ); 

Члени робочої групи: 

- Маловацький Олексій Володимирович (голова Комітету з питань 

адвокатської етики НААУ); 

 



 

- Моісєєва Анжеліка Анатоліївна (Голова Комітету з кримінального 

права та процесу НААУ); 

- Поліводський Олександр Анатолійович (голова Комітету з 

аграрного, земельного та довкілевого права НААУ); 

- Простибоженко Олег Сергійович (Голова Комітету з цивільного 

права та процесу НААУ); 

- Сенюта Ірина Ярославівна (Голова Комітету медичного і 

фармацевтичного права та біоетики НААУ); 

- Гаро Ганна Олександрівна (Голова Комітету з сімейного права); 

- Воронін Яків Геннадійович (Голова Комітету з питань митного та 

податкового права НААУ); 

- Поліщук Вікторія Віталіївна (Голова Комітету з трудового права 

НААУ) 

- Осетинська Ганна Анатоліївна (Голова Комітету з господарського 

права та процесу НААУ);  

- Бауман Юрій Тіберійович (Голова Комітету з адміністративного 

права та процесу НААУ). 
 

2. Доручити Робочій групі розробити методичні рекомендації з питань 

визначення часу протягом якого захисник має фізичну можливість 

ознайомитись з матеріалами судової справи для ухвалення 

відповідного рішення Радою адвокатів України. 
 

3.  Секретаріату Ради адвокатів України, Національної асоціації адвокатів 

України повідомити голову та членів Робочої групи про прийняте 

розпорядження. 

 

Голова 

Національної асоціації адвокатів України, 

Ради адвокатів України          Лідія Ізовітова 


