
 

 

 

 

 

РІШЕННЯ № 71 
 

Про створення Спеціальної комісії з вивчення матеріалів 

Робочої групи «Юстиція» та дослідження фактів дискредитації 

НААУ під час роботи цієї групи в публічній міжнародній дискусії  

з питань реформування адвокатури України 

 
 

«02» серпня 2022 року                м. Мукачево 

Рада адвокатів України, продовживши обговорення матеріалів з питання 

реформи інституту адвокатури Робочої групи «Юстиція», створеної при 

Національній раді з відновлення України від наслідків війни; врахувавши 

пропозицію Секретаря Ради адвокатів України Колесникова І.В.  про створення 

Спеціальної комісії з вивчення матеріалів Робочої групи «Юстиція» та 

дослідження фактів дискредитації НААУ під час роботи цієї групи в публічній 

міжнародній дискусії з питань реформування адвокатури України, а також взявши 

до уваги інші зауваження та пропозиції членів Ради адвокатів України щодо 

персонального складу Спеціальної комісії; керуючись статтями 55, 57 Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Положенням про Раду 

адвокатів України, Регламентом Ради адвокатів України, вирішила: 

 

1. Створити Спеціальну комісію з вивчення матеріалів Робочої групи 

«Юстиція» та дослідження фактів дискредитації НААУ під час роботи цієї 

групи в публічній міжнародній дискусії з питань реформування адвокатури 

України (далі – Спеціальна комісія). 

2. Призначити Головою Спеціальної комісії Кухаря Олексія Івановича 

(заступника Голови Ради адвокатів України). 

3. До персонального складу Спеціальної комісії включити: 

- Колесникова Ігоря  Валерійовича (Секретаря Ради адвокатів України); 

- Каденко Оксану Олегівну (представника адвокатів Хмельницької 

області у складі Ради адвокатів України); 

- Калюжну Барбару Володимирівну (представника адвокатів Львівської 



 
 
 

 

області у складі Ради адвокатів України); 

- Лазарчук Ганну Валеріївну (представника адвокатів Рівненської 

області у складі Ради адвокатів України); 

- Тельмана Анатолія Григоровича (представника адвокатів Чернівецької 

області у складі Ради адвокатів України);  

- Юдіна Володимира Сергійовича (представника адвокатів Черкаської 

області у складі Ради адвокатів України); 

- Гайворонську Вікторію Валентинівну (Голову Ради адвокатів 

Харківської області). 

4. За результатами роботи Спеціальній комісії підготувати та подати на 

розгляд Ради адвокатів України пропозиції для ухвалення відповідного 

рішення. 

5. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

голову та членів Спеціальної комісії. 
 

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

 
 

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

 

 


