
 

 

РІШЕННЯ № 131 

Про продовження роботи Робочої групи із дослідження результатів 

проведених конференцій адвокатів регіонів у 2021 році 

«15» грудня 2021 року                 м. Київ 

 

Рада адвокатів України, заслухавши Голову Робочої групи із дослідження 

результатів проведених конференцій адвокатів регіонів у 2021 році Кухаря О.І., 

пропозиції Голови Ради адвокатів України Ізовітової Л.П. та представника 

адвокатів Хмельницької області у складі Ради адвокатів України Каденко О.О. 

про необхідність продовжити роботу Робочої групи із дослідження результатів 

проведених конференцій адвокатів регіонів у 2021 році, в частині дослідження 

порядку проведення звітно-виборної конференції адвокатів міста Києва від              

07 листопада 2021 року, в тому числі роботи робочих органів цієї конференції, 

зокрема: лічильної комісії, яка забезпечує голосування та підрахунок 

результатів голосування, а також мандатної комісії, яка перевіряє 

повноваження делегатів Конференції; 

взявши до уваги інформацію озвучену особисто головою Лічильної комісії 

звітно-виборної конференції адвокатів міста Києва від 07 листопада 2021 року 

Ярош Зоєю Володимирівною про те, що: у неї наявні оригінали нотатків 

(таблиць) голосування на цій конференції, у тому числі щодо рейтингового 

голосування за голову КДКА м. Києва, які вона бажає надати тільки Робочій 

групі; сумнівів щодо оригінальності фото наданого адвокатом Кульшенком Р.А. 

з таблицею підрахунків голосів лічильної комісії; а також з огляду на неявку 

Ярош З.В. на засідання Робочої групи, яка відбулась під час перерви засідання 

Ради адвокатів України, та як наслідок не надання останньою оригіналу таблиці 

підрахунку голосів лічильної комісії з питання рейтингового голосування при 

обранні голови КДКА м. Києва, для з’ясування всіх обставин; 

з огляду на інформацію надану головою Мандатної комісії звітно-виборної 

конференції адвокатів міста Києва від 07 листопада 2021 року Соколовською 

Оксаною Володимирівною, а також секретаря Мандатної комісії звітно-

виборної конференції адвокатів міста Києва Красника Вадима Володимировича 



 
 
 

 

про те, що на вимогу мандатної комісії не було передано протоколи районних 

загальних зборів міста Києва, що унеможливило мандатній комісії об’єктивно 

та всебічно перевірити повноваження присутніх делегатів на конференції у 

розрізі списків обраних делегатів конференції; 

відповідно до особистих пояснень Голови Ради адвокатів міста Києва 

Рябенка Петра Константиновича про підтвердження вищенаведеного та 

інформації про те, що Рада адвокатів міста Києва самостійно перевірила 

протоколи районних загальних зборів міста Києва, а тому зазначені протоколи 

не передавались мандатній комісії для перевірки повноважень делегатів, 

оскільки на думку Рябенка П.К., такі вимоги не передбачені ні Порядком 

висування та обрання делегатів звітно-виборної конференції адвокатів міста 

Києва, ні Регламентом звітно-виборної конференції міста Києва; 

враховуючи необхідність додаткового з’ясування обставин щодо 

голосування та оголошення результатів голосування на звітно-виборній 

конференції адвокатів міста Києва, питання перевірки повноважень делегатів,              

а також інших питань щодо проведення конференції адвокатів міста Києва              

07 листопада 2021 року, керуючись статтями 55, 57 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність», Положенням про Раду адвокатів 

України, Регламентом Ради адвокатів України, вирішила: 

1. Продовжити роботу Робочої групи із дослідження результатів 

проведених конференцій адвокатів регіонів у 2021 році, в частині 

дослідження порядку проведення Конференції адвокатів міста Києва від 

07 листопада 2021 року, відклавши розгляд питання на наступне 

засідання Ради адвокатів України. 

2. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

членів Робочої групи, а також Раду адвокатів міста Києва та КДКА          

м. Києва. 

 

 

Голова Ради адвокатів України    [підпис]  Л.П. Ізовітова 

 

Секретар Ради адвокатів України  [підпис]             І.В. Колесников 

 


