
 
 

РІШЕННЯ № 162 

Про звернення до правоохоронних органів з приводу 

втручання та перешкоджання діяльності роботи                                       

КДКА Одеської області 

 

 

«13» грудня  2019 року                                         м. Київ 

 

13 грудня 2019 року на адресу Національної асоціації адвокатів України 

надійшло звернення Голови Ради адвокатів Одеської області Бронза Й.Л.                     

від 12 грудня 2019 року вих. № 447/0/9-19 з проханням направити                       

відповідні матеріали до правоохоронних органів щодо подій                            

пов’язаних зі зривом засідання дисциплінарної палати                              

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області під час 

розгляду дисциплінарної скарги стосовно адвоката Кротова С.В. 

Зі змісту зазначеного звернення вбачається, що громадяни                             

Кіріченко О.В. та Булгару О.Б. разом з невстановленою групою осіб                           

неодноразово, грубо порушуючи громадський порядок,                             

втручались та протидіяли роботі КДКА Одеської області з метою                         

тиску та недопущення розгляду дисциплінарної скарги                                        

стосовно адвокта Кротова С.В., зриваючи при цьому засідання 

дисциплінарної палати КДКА Одеської області та всього офісу КДКА 

Одеської області.  

З огляду на наведене, члени КДКА Одеської області двічі викликали 

поліцію, а на підставі їх заяв внесені відомості про скоєння злочину до ЄРДР 

за ч. 2 ст. 296 КК України стосовно громадян Кіріченко О.В. та            

Булгару О.Б. 

В той же час громадянин Кіріченко О.В. безпідставно                  

повідомив поліцію про протиправні дії з боку членів Кваліфікаційно-



дисциплінарної комісії адвокатури   Одеської області, а саме у скоєнні ними 

злочинів передбачених ст.ст. 171 та 256 КК України. 

 Водночас, 04 грудня 2019 року близько 17 годин група невідомих осіб, 

серед яких були громадяни Кіріченко О.В., Булгару О.Б. та                                 

адвокат  Кротов С.В. з метою тиску  та недопущення  розгляду 

дисциплінарної скарги стосовно Кротова С.В., намагались проникнути у 

приміщення, де дисциплінарна палата КДКА Одеської області розглядала 

результати матеріалів перевірки. 

Під час зазначених подій, Голова КДКА Одеської області                   

Рудницька  Н.А. звернулась з проханням покинути приміщення,                             

однак у відповідь вищезазаначені особи розпорошили газ                              

невідомого походження, за наслідком чого Рудницька Н.А.                              

отримала опалення голосових зв’язок та очей і була направлена до медичного 

закладу, де знаходилась 7 днів на лікуванні. 

Також травми зазнала і мешканка квартири, що знаходиться                            

поряд з приміщенням КДКА Одеської області, а також                                                    

усі члени дисциплінарної палати, які знаходились у цьому приміщенні. 

Дослідивши наведені у зверненні Голови Ради адвокатів                                

Одеської області Бронза Й.Л. обставини, члени Ради адвокатів                               

України  вважають за необхідне звернути увагу, що дії невідомих                            

осіб, серед яких  були громадяни Кіріченко О.В., Булгару О.Б.                                       

та адвокат Кротов С.В. свідчать про скоєння ними                                       

кримінального правопорушення, яке дає підстави для порушення 

кримінальної справи та притягнення винних осіб до кримінальної 

відповідальності. 

З огляду на наведене, Рада адвокатів України наголошує,                                      

що вищенаведені обставини стали можливими у тому числі через 

бездіяльність правоохоронних органів Одеської області, а тому                           

відсутність вжиття ефективних заходів з боку правоохоронців та  уникнення 

винними особами адекватної відповідальності є прямими порушенням прав 

та гарантій адвокатської діяльності.   

Згідно з приписами Закону України «Про адвокатуру та                          

адвокатську діяльність» (далі - Закон) професійні права, честь і гідність 

адвоката гарантуються та охороняються Конституцією України,                      

профільним законодавством та іншими законами, а життя, здоров’я, честь і 

гідність адвоката та членів його сім’ї, їх майно перебуває під                            

охороною держави, посягання на них тягнуть відповідальність, передбачену 

законом.  

 



 

Відповідно до статтей 44 та 45 Закону Національна асоціація адвокатів 

України є недержавною некомерційною професійною організацією,                                  

яка об’єднує всіх адвокатів України та утворюється з метою забезпечення 

реалізації завдань адвокатського самоврядування. 

Отже, Рада адвокатів України вважає неприпустимим порушення                        

права адвоката у роботі органів адвокатського самоврядування, у тому                    

числі КДКА Одеської області, а застосування фізичного насильства                             

до Голови та членів дисциплінарної палати КДКА Одеської області                            

під час виконання ними посадових обов’язків  – кричущим випадком 

свавілля, яке вимагає ретельного розслідування з боку правоохоронних 

органів та притягнення усіх причетних осіб до передбаченої законодавством 

відповідальності.   

Наголошуємо, що Законом України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» до завдань адвокатського самоврядування відноситься, у тому 

числі утворення та забезпечення діяльності кваліфікаційно-дисциплінарних 

комісій адвокатури. 

З огляду на викладене, Рада адвокатів України, розглянувши                       

звернення Голови Ради адвокатів Одеської області Бронза Й.Л. від                                

12 грудня 2019 року  вих. № 447/0/9-19  щодо  тиску при розгляді 

дисциплінарної скарги та прохання вжити заходи з метою                              

недопущення посягання життя та здоров’я Голови та членів Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області під час                         

здійснення ними діяльності в органах адвокатського самоврядування, 

врахувавши пропозиції Голови Ради адвокатів України Ізовітової Л.П., 

зауваження та доповнення членів Ради адвокатів України, керуючись                

статтею 55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», 

Положенням про Раду адвокатів України, вирішила: 

 

1. Доручити Голові Ради адвокатів України, Національної асоціації 

адвокатів України Ізовітовій Л.П. звернутись до Генерального 

прокурора, Національної поліції України,  ССВЕ, Президента України, 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з проханням 

вжити в межах повноважень заходи реагування з метою встановлення і 

притягнення винних осіб до відповідальності, звернувши увагу на 

необхідність унеможливити  бездіяльність правоохоронних органів при 

забезпеченні безпеки кваліфікаційно-дисциплінарних комісій 

адвокатури регіонів на їх вимогу. 

 

 



 

 

2. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

заявника, а також на офіційному веб-сайті Національної асоціації 

адвокатів України. 

 

Голова Ради адвокатів України  /підпис/        Л.П. Ізовітова 

 

 

Секретар Ради адвокатів України /підпис/            І.В. Колесников 

 

 


