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ЩО РОБИТИ БАЖАЮЧИМ 
СТАТИ АДВОКАТОМ У  КИЄВІ
Організація та  проведення кваліфікаційного іспиту покладені Законом України «Про адвокатуру 
та  адвокатську діяльність» на кваліфікаційну палату, кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвока-
тури. Відповідні комісії працюють у кожному регіоні

ЧОМУ СИТУАЦІЯ В М. КИЄВІ ЗМІНИЛАСЯ?
КДКА м. Києва створена у порушення вимог Закону 

України «Про адвокатуру та  адвокатську діяльність» 
та  рішень Ради адвокатів України. Висновками Спе-
ціальної тимчасової комісії з  перевірки діяльності 
органів адвокатського самоврядування м. Києва вста-
новлено, що Київська міська КДКА є громадською орга-
нізацією, яка в незаконний спосіб здійснювала функції 
регіонального органу адвокатського самоврядуван-
ня. До  її незаконної діяльності віднесені організація 
та проведення іспитів, видача свідоцтв про складання 
кваліфікаційних іспитів, зупинення або  припинення 
права на заняття адвокатською діяльністю, дисциплі-
нарні провадження, зарахування плати за  складання 
кваліфікаційних іспитів.

У зв’язку із відсутністю в м. Києві законно створеної 
Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Ки-
єва як органу адвокатського самоврядування складання 
кваліфікаційних іспитів у Київській міській КДКА припи-
нено з 11 червня 2016 року.

КОЛИ БУДЕ ВІДНОВЛЕНО 
СКЛАДАННЯ ІСПИТІВ У М. КИЄВІ?
Рішенням Ради адвокатів України № 155 від 11 черв-

ня 2016 року створено організаційний комітет зі скли-
кання конференції адвокатів м. Києва для обрання легі-
тимного складу КДКА м. Києва впродовж 2 місяців.

Рішенням Ради адвокатів України затверджені Поря-
док висування та обрання делегатів конференції адвока-
тів м. Києва та Регламент конференції.

ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 
ЩОДО ОБРАННЯ СКЛАДУ КДКА М. КИЄВА?
Конференція адвокатів м. Києва відбудеться 6 серп-

ня 2016 року.
Загальні збори адвокатів щодо висування делегатів 

на Конференцію у районах м. Києва відбудуться 23 лип-
ня  2016  року. Оголошення та  повідомлення, пов’язані 
із проведенням зборів адвокатів щодо висування та об-
рання делегатів Конференції, будуть опубліковані в газеті 
«Урядовий кур’єр» та на сайті НААУ за посиланням: http://
goo.gl/2k5360.

У конференції можуть брати участь адвокати, адреси 
робочого місця та відомості про яких включені до Єди-
ного реєстру адвокатів України у місті.

ЩО РОБИТИ ЗА ВІДСУТНОСТІ 
ЛЕГІТИМНОЇ КДКА М. КИЄВА?
За  відсутності нового повноважного складу КДКА 

м. Києва як регіонального органу адвокатського 
 самоврядування Рада адвокатів України рекомендує 
(http://goo.gl/ms9Zts) складати кваліфікаційні іспити 
у  КДКА інших регіонів. Перелік КДКА регіонів доступ-
ний на сайті НААУ за посиланням: http://unba.org.ua/kdka.

ДЕ ОТРИМАТИ ІНФОРМАЦІЮ 
ПРО ВІДНОВЛЕННЯ АДВОКАТСЬКОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ В М. КИЄВІ?
Рішення Ради адвокатів України опубліковані на сайті 

Національної асоціації адвокатів України за посиланням: 
http://unba.org.ua/akts-naau.
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ОГОЛОШЕННЯ
6 серпня 2016 року о 9 годині 00 хвилин відбудеться позачергова конференція адвокатів міста Києва.
Місце проведення: м. Київ, вул. Саксаганського, 6, Будинок кіно

До Порядку денного конференції адвокатів міста Ки-
єва включено такі питання:

— про обрання Голови та  членів Кваліфікаційно- 
дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва;

 — про затвердження штатного розпису і кошторису КДКА 
міста Києва;

 — про невиконання Радою адвокатів міста Києва рішень 
Ради адвокатів України з питань:

• ведення ЄРАУ (видача витягів із  ЄРАУ, бланки яких 
за  структурою та  змістом відрізняються від  затвердженої 
рішеннями Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року 
№ 262 та від 4-5 липня 2014 року № 82 форми);

• видачі свідоцтв про право на заняття адвокатською діяль-
ністю (які не відповідають затвердженим рішенням Ради адво-
катів України від 17 грудня 2013 року № 272 зразку та опису);

• видачі посвідчень адвоката України (з  порушенням 
статті  12 Закону України «Про адвокатуру та  адвокатську 
діяльність», рішення Ради адвокатів України від  27  верес-
ня 2013 року № 222);

— про ігнорування Радою адвокатів міста Києва та не-
виконання приписів Закону щодо відрахування обов’язкової 
частини щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалі-
зації адвокатського самоврядування на рахунок Національної 
асоціації адвокатів України, що призвело до судового спору 

та ухвалення 07 квітня 2015 року Господарським судом міста 
Києва рішення про стягнення з Ради адвокатів міста Києва 
на користь НААУ 862 тис. 340 грн. 66 коп. (30 % від загаль-
ної суми щорічного внеску на забезпечення реалізації адво-
катського самоврядування, який надійшов на рахунок Ради 
адвокатів міста Києва у 2014 році) та 17 тис. 558 грн. 60 коп. 
судового збору;

— про усунення порушень Радою адвокатів міста Києва 
вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяль-
ність» та рішень Ради адвокатів України щодо застосування 
єдиної форми бланків витягу з Єдиного реєстру адвокатів 
України;

— про усунення порушень Радою адвокатів міста Києва 
вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяль-
ність» та рішень Ради адвокатів України щодо застосування 
єдиної форми бланків посвідчення адвоката України і свідо-
цтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

Делегати на конференцію були обрані 23 липня під час 
зборів адвокатів міста Києва, що були проведені у кожному 
районі.

Регламент та  Порядок проведення конференції за-
тверджено рішенням Ради адвокатів України (див. с. 4, 7).

ВІДКРИТО «ГАРЯЧУ ЛІНІЮ»
НААУ відкрила «гарячу лінію» для роз’яснення ситуації із складанням кваліфікаційних іспитів у Києві

У зв’язку із зростанням кількості звернень про чинні 
умови складання кваліфікаційних іспитів у м. Києві та (не)
внесенням даних про свідоцтва адвокатів м. Києва у ЄРАУ 
відкрита «гаряча телефонна лінія» НААУ для надання 
відповідних юридичних пояснень.

Телефон «гарячої лінії» — (067) 247-55-05, контактна 
особа — начальник відділу правової експертизи та за-

конотворчих ініціатив юридичного департаменту НААУ 
Анжела Гуменюк.

Відповідно до рішень Ради адвокатів України прий-
няття іспитів у Київській міській КДКА припинено до фор-
мування КДКА м. Києва у порядку, передбаченому Законом 
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Іспити 
на цей період рекомендовано складати в інших регіонах.
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ЯКИЙ ПРАВОВИЙ СТАТУС
МАЄ СЬОГОДНІ КДКА М. КИЄВА?

КДКА м. Києва, як цього вимагає Закон України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність», не  існує. Саме 
тому 11 червня 2016 року Рада адвокатів України прийня-
ла рішення призначити конференцію адвокатів у м. Києві, 
яка має вирішити питання створення КДКА м. Києва.

Юридична особа, що має назву «Київська міська 
кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури» 
і яка зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Білорусь-
ка, 30, не є органом адвокатського самоврядування. 
Ця інформація з’ясувалася під час спроби перевірки 
фінансової діяльності цієї юридичної особи Вищою 
ревізійною комісією адвокатури.

Юридична особа КМ КДКА є громадською органі-
зацією за організаційно-правовою формою та не була 
перереєстрована, як того вимагає Закон України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність», після 2012 року 
і згідно з положенням, яке було затверджене Радою 
адвокатів України. Відтак статусу органу адвокатсько-
го самоврядування ця юридична особа не має. У по-
дальшому така інформація підтвердилася перевіркою 
спеціальної комісії, що була створена Радою адвокатів 
Україні у квітні цього року. Висновки комісії були пред-
ставлені на засіданні Ради адвокатів України у червні 
та затверджені рішенням РАУ.

Рішеннями Ради адвокатів підтверджено, що вчас-
но і відповідно до чинного закону реєстрація КДКА 
м. Києва не проведена.

Фактично громадською організацією були при-
своєні функції органу адвокатського самоврядування 
в м. Києві. 

Як наслідок приймалися кваліфікаційні іспити 
у понад однієї тисячі осіб та були проведені дисци-
плінарні процедури щодо сотень адвокатів, які пра-
цюють у м. Києві, органом, що не мав на це законних 
повноважень.

Наразі Рада адвокатів України створила спеціаль-
ну робочу групу, яка повинна розробити юридичний 
механізм вирішення цієї критичної ситуації щодо осіб, 
які постраждали від таких дій.
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НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
РАДА АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

Затверджено 
Рішенням Ради адвокатів України
від «11» червня 2016 року № 155

ПОРЯДОК
висування та обрання делегатів конференції адвокатів міста Києва

1. Установчим з’їздом адвокатів України 17 листопада 2012 року створено Національну асоціацію адвокатів України, 
статут якої у відповідності до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» 
зареєстровано 19 листопада 2012 року, та сформовано Раду адвокатів України, яка затверджує, відповідно до приписів 
частини першої статті 47 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі — Закон), квоту представни-
цтва, порядок висування та обрання делегатів конференції адвокатів регіону, регламент конференції адвокатів регіону, 
а також уповноважена на скликання конференції адвокатів регіону.

2. Конференція адвокатів міста Києва (далі — Конференція) скликана відповідно до рішення Ради адвокатів України 
від 11 червня 2016 року № 155 з наступним порядком денним: про обрання Голови та членів КДКА міста Києва; про 
затвердження штатного розпису і кошторису КДКА міста Києва; про невиконання Радою адвокатів міста Києва рішень 
Ради адвокатів України з питань: ведення ЄРАУ (видача витягів з ЄРАУ, бланки яких за структурою та змістом відрізня-
ються від затвердженого рішеннями Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року № 262 та від 4-5 липня 2014 року 
№ 82 форми); видачі свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю (які не відповідають затвердженому рі-
шенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року № 272 зразку та опису); видачі посвідчень адвоката України 
(з порушенням статті 12 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Ради адвокатів України 
від 27 вересня 2013 року № 222); про ігнорування Радою адвокатів міста Києва та невиконання приписів Закону з при-
воду відрахування обов’язкової частини щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського само-
врядування на рахунок Національної асоціації адвокатів України, що призвело до судового спору та ухвалення 07 квіт-
ня 2015 року Господарським судом міста Києва рішення про стягнення з Ради адвокатів міста Києва на користь НААУ 
862 тис. 340 грн. 66 коп. (30 % від загальної суми щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самовря-
дування, який надійшов на рахунок Ради адвокатів міста Києва у 2014 році) та 17 тис. 558 грн. 60 коп. судового збору; 
про усунення порушень Радою адвокатів міста Києва вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 
та рішень Ради адвокатів України щодо застосування єдиної форми бланків витягу з Єдиного реєстру адвокатів України; 
про усунення порушень Радою адвокатів міста Києва вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», 
рішень Ради адвокатів України щодо застосування єдиної форми бланків посвідчення адвоката України та свідоцтва про 
право на заняття адвокатською діяльністю.

3. Участь у Конференції та зборах адвокатів, що проводяться з метою обрання делегатів на Конференцію, відповідно 
до затверджених Радою адвокатів України Порядку висування та обрання делегатів конференції адвокатів регіону і Рег-
ламенту конференції адвокатів регіону, та встановленої квоти представництва, беруть адвокати, адреси робочого місця 
та відомості про яких включені до Єдиного реєстру адвокатів України у місті Києві, відповідно до затвердженого Радою 
адвокатів України Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України, згідно зі списками, сформованими Секретаріатом 
Ради адвокатів України (Секретаріатом Національної асоціації адвокатів України) станом на 11 червня 2016 року (день 
прийняття Радою адвокатів України рішення) (Список додається).

4. Делегатами Конференції з правом голосу є члени організаційного комітету з проведення конференції адвокатів 
міста Києва, на яких покладається організаційно-технічне забезпечення Конференції.

5. Обрання делегатів на Конференцію здійснюється на зборах адвокатів у районах міста Києва за списками адвокатів, 
що надаються Секретаріатом Ради адвокатів України (секретаріатом Національної асоціації адвокатів України).

6. Загальні збори адвокатів для обрання делегатів на Конференцію проводяться із урахуванням адреси робочих місць 
адвокатів у відповідних районах міста Києва: Голосіївський, Оболонський, Печерський, Подільський, Святошинський, 
Солом’янський, Шевченківський, Дарницький, Деснянський, Дніпровський (Додаток № 1).

7. Організаційний комітет з проведення конференції адвокатів міста Києва визначає та здійснює заходи із організацій-
но-технічного забезпечення проведення регіональних зборів адвокатів з метою висунення і обрання делегатів Конфе-
ренції та Конференції; визначає час, дату та місце проведення зборів адвокатів та Конференції (в межах двох місяців з дня 
прийняття цього рішення); здійснює оголошення та повідомлення в газеті «Урядовий кур’єр», пов’язані із проведенням 
зборів адвокатів та Конференції тощо. Вказана інформація скеровується до Секретаріату Ради адвокатів України (Секре-
таріату Національної асоціації адвокатів України) для оприлюднення на офіційному веб-сайті НААУ.
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8. Організаційний комітет з проведення конференції адвокатів міста Києва до заходів з організаційно-технічного 
забезпечення проведення зборів та Конференції може залучити Секретаріат Ради адвокатів України (Секретаріат Наці-
ональної асоціації адвокатів України).

9. Про день, час і місце початку роботи Конференції та питання, що вносяться на її обговорення, адвокати повідом-
ляються не пізніш як за 15 днів до дня початку її роботи шляхом розміщення повідомлення в газеті «Урядовий кур’єр» 
та на офіційному веб-сайті НААУ.

10. Усі загальні збори адвокатів у районах міста Києва призначаються на одну і ту ж дату та годину.
11. Голові Організаційного комітету Секретаріатом Ради адвокатів України (Секретаріатом Національної асоціації 

адвокатів України) передаються сформовані списки адвокатів, адреси робочого місця та відомості про яких включені 
до Єдиного реєстру адвокатів України у місті Києві відповідно до Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України 
та згідно з відомостями ЄРАУ станом на 11 червня 2016 року (день прийняття Радою адвокатів України рішення). Такі 
списки адвокатів оприлюднюються на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України.

12. Реєстрація адвокатів, які прибули для участі у зборах адвокатів для обрання делегатів на Конференцію, здійсню-
ється уповноваженими Організаційним комітетом адвокатами на підставі списків, наданих Секретаріатом Ради адвокатів 
України (Секретаріатом Національної асоціації адвокатів України).

13. Загальні збори адвокатів у районах міста Києва є повноважними незалежно від кількості адвокатів, які взяли 
участь в їх роботі, за умови належного їх повідомлення. Рішення приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів 
на момент прийняття відповідного рішення.

14. Делегат Конференції вважається обраним, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на зборах 
адвокатів на момент прийняття відповідного рішення.

15. Протокол зборів адвокатів з обрання делегатів на Конференцію повинен містити інформацію про кількість учасників 
зборів адвокатів з обрання делегатів на Конференцію, про обраних для участі у Конференції із зазначенням їх прізвища, 
імені, по батькові, номера і дати свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, адреси, засобів зв’язку, інших 
відомостей про хід зборів. У разі, якщо на збори прибув лише один адвокат, він включається до списку делегатів Конфе-
ренції (кооптується) за довідкою особи, визначеною відповідальною за проведення цих зборів організаційним комітетом.

16. Протокол зборів підписується головою та секретарем зборів і передається Голові Організаційного комітету з про-
ведення конференції адвокатів міста Києва не пізніше наступного дня після проведення зборів.

17. Організація реєстрації делегатів Конференції покладається на Організаційний комітет і здійснюється уповноваже-
ними ним делегатами згідно з реєстраційними списками делегатів за умови подання ними свідоцтв про право на заняття 
адвокатською діяльністю та документів, що посвідчують особу. Керівник групи реєстрації посвідчує факт реєстрації, 
а також правильність відомостей, вказаних в реєстраційному списку, власним підписом.

18. Конференція є повноважною за умови участі у ній більше половини делегатів, що мають право брати участь 
у Конференції (кворум).

19. Конференцію відкриває Голова Організаційного комітету та повідомляє про кількість делегатів, що прибули на по-
чаток роботи Конференції згідно з відомостями, наданими Керівником групи реєстрації.

20. У разі встановлення правомочності Конференції (кворуму) відповідно до частини 4 статті 47 Закону України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність» Голова Організаційного комітету повідомляє про можливість розпочати роботу 
Конференції та обрання її робочих органів.

21. Конференція адвокатів регіону обирає із свого складу головуючого та секретаря, які забезпечують порядок її ве-
дення, складення протоколу, а також членів лічильної комісії, які забезпечують голосування та підрахунок результатів 
голосування, та мандатну комісію для перевірки повноважень делегатів Конференції.

22. Голосування на Конференції відбувається відкрито, рішення вважається прийнятим за умови, якщо за нього про-
голосувала більшість делегатів, присутніх на Конференції на час прийняття відповідного рішення.

23. У разі висунення та обрання на вакантну посаду в органах адвокатського самоврядування особи, яка вже перебуває 
на посаді у складі регіональних чи вищих органів адвокатського самоврядування, на звільнену нею вакансію обирається 
адвокат, який станом на 11 червня 2016 року включений до ЄРАУ з адресою робочого місця в місті Києві.

24. За результатами проведення Конференції складається протокол, який підписується головуючим та секретарем 
Конференції. Протокол протягом 5 днів після проведення Конференції надсилається, у тому числі електронною поштою, 
до Секретаріату Ради адвокатів України (Секретаріату Національної асоціації адвокатів України).

25. Рішення Конференції адвокатів регіону оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів 
України.

Голова Ради адвокатів України Л. П. Ізовітова
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Додаток № 1
до Порядку висування та обрання
делегатів конференції адвокатів міста Києва

Райони міста Кількість делегатів
Райони міста Києва:

Голосіївський 18 делегатів
Оболонський 16 делегатів
Печерський 27 делегатів
Подільський 14 делегатів

Святошинський 11 делегатів
Солом’янський 18 делегатів

Шевченківський 49 делегатів
Дарницький 18 делегатів
Деснянський 11 делегатів
Дніпровський 13 делегатів

НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
РАДА АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

Затверджено
Рішенням Ради адвокатів України
від «11» червня 2016 року № 155

РЕГЛАМЕНТ
конференції адвокатів міста Києва

1. Загальні положення
1.1. Цей Регламент конференції адвокатів міста Києва (далі — Регламент) прийнято Радою адвокатів України на реалізацію 

її повноважень, визначених пунктом п’ятим частини четвертої статті 55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяль-
ність» (далі — Закон), Порядком висування та обрання делегатів конференції адвокатів міста Києва (далі — Порядок) з метою 
обрання Голови та членів КДКА міста Києва, затвердження штатного розпису і кошторису КДКА міста Києва, а також розгляду 
наступних питань: про невиконання Радою адвокатів міста Києва рішень Ради адвокатів України з питань: ведення ЄРАУ (ви-
дача витягів з ЄРАУ, бланки яких за структурою та змістом відрізняються від затвердженої рішеннями Ради адвокатів України 
від 17 грудня 2013 року № 262 та від 4 — 5 липня 2014 року № 82 форми); видачі свідоцтв про право на заняття адвокатською 
діяльністю (які не відповідають затвердженому рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року № 272 зразку та опи-
су); видачі посвідчень адвоката України (з порушенням статті 12 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», 
рішення Ради адвокатів України від 27 вересня 2013 року № 222); про ігнорування Радою адвокатів міста Києва та невиконання 
приписів Закону з приводу відрахування обов’язкової частини щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адво-
катського самоврядування на рахунок Національної асоціації адвокатів України, що призвело до судового спору та ухвален-
ня 07 квітня 2015 року Господарським судом міста Києва рішення про стягнення з Ради адвокатів міста Києва на користь НААУ 
862 тис. 340 грн. 66 коп. (30 % від загальної суми щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самовря-
дування, який надійшов на рахунок Ради адвокатів міста Києва у 2014 році) та 17 тис. 558 грн. 60 коп. судового збору; 
про усунення порушень Радою адвокатів міста Києва вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 
та рішень Ради адвокатів України щодо застосування єдиної форми бланків витягу з Єдиного реєстру адвокатів України; 
про усунення порушень Радою адвокатів міста Києва вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», 
рішень Ради адвокатів України щодо застосування єдиної форми бланків посвідчення адвоката України та свідоцтва про 
право на заняття адвокатською діяльністю.

1.2. Основними засадами діяльності Конференції є: відкритість, гласність, законність, рівність прав делегатів Кон-
ференції, право на оскарження рішень Конференції у передбачених Законом випадках, право на захист, колегіальність 
прийняття рішень, незалежність, об’єктивність, повне з’ясування обставин, обов’язковість рішень Конференції.

1.3. Делегати Конференції є рівноправними і здійснюють свої повноваження відповідно до Закону, затвердженого 
Радою адвокатів України Порядку та цього Регламенту.
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2. Організаційне засідання
2.1. Організаційний комітет з проведення Конференції адвокатів міста Києва проводить організаційне засідання, 

на якому визначає заходи організаційно-технічного забезпечення проведення Конференції адвокатів міста Києва (далі — 
Конференція).

2.2. Відкритим голосуванням на організаційному засіданні Організаційний комітет:
2.2.1. визначає час, дату та місце проведення Конференції (в межах двох місяців з дня прийняття цього рішення);
2.2.2. визначає час, дату та місце проведення зборів адвокатів по виборах делегатів на Конференцію (в межах двох 

місяців з дня прийняття цього рішення);
2.2.3. визначає із свого складу та/або адвокатів міста Києва осіб, відповідальних за організаційне забезпечення зборів 

адвокатів по виборах делегатів на Конференцію (відповідальних за реєстрацію адвокатів, які прибули для участі у зборах 
адвокатів для обрання делегатів на Конференцію);

2.2.4. визначає із свого складу та/або адвокатів міста Києва головуючого та секретаря на зборах адвокатів по вибо-
рах делегатів на Конференцію, які забезпечують порядок їх ведення, складення протоколу та підрахунок результатів 
голосування;

2.2.5. складає реєстраційні списки адвокатів для проведення зборів адвокатів згідно з переданими Голові Органі-
заційного комітету Секретаріатом Ради адвокатів України списками адвокатів, адреси робочого місця та відомості про 
яких включені до Єдиного реєстру адвокатів України у місті Києві, відповідно до затвердженого Радою адвокатів України 
Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України, а також відомостей ЄРАУ станом на 11 червня 2016 року (день 
прийняття Радою адвокатів України рішення).

2.3. Організаційний комітет складає реєстраційний список делегатів Конференції на підставі протоколів зборів адво-
катів по висуненню та обранню делегатів Конференції. Складені відповідно до Порядку списки адвокатів є одночасно 
реєстраційними листками адвокатів, які беруть участь у зборах адвокатів у районах міста Києва.

3. Загальні збори адвокатів
3.1. Організаційне забезпечення зборів адвокатів по виборам делегатів на Конференцію здійснюється Організаційним 

комітетом з проведення Конференції адвокатів міста Києва та адвокатами міста Києва, визначеними відповідальними 
за проведення певних організаційних заходів Організаційним комітетом.

3.2. Перед початком зборів проводиться реєстрація адвокатів, яка закінчується за 10 хвилин до їх відкриття.
3.3. Реєстрація адвокатів здійснюється в реєстраційному листку за списком адвокатів, наданим Секретаріатом 

Ради адвокатів України (секретаріатом Національної асоціації адвокатів України), при пред’явленні ними свідоцтв 
про право на заняття адвокатською діяльністю, а також посвідчень адвокатів чи документів, що підтверджують 
їх особу.

3.4. Уповноважена Організаційним комітетом особа посвідчує факт реєстрації та правильність відомостей, вказаних 
у реєстраційному листку, власним підписом.

3.5. Загальні збори адвокатів у районах міста Києва є повноважними незалежно від кількості адвокатів, які взяли 
участь в їх роботі, за умови належного їх повідомлення.

3.6. Відкриває збори адвокат, визначений Організаційним комітетом головуючим на зборах, який доповідає:
3.6.1. про кількість прибулих на збори адвокатів;
3.6.2. про визначену квоту делегатів на Конференцію;
3.6.3. про встановлений спосіб голосування (відкритий);
3.6.4. про кількість голосів, яка є вирішальною при ухваленні рішення зборів;
3.6.5. пропонує обрати лічильну комісію (кількісний склад і прізвища) або особу, відповідальну за підрахунок резуль-

татів голосування.
3.7. Головуючий пропонує учасникам зборів висувати кандидатури делегатів Конференції. Кількість висунутих кан-

дидатів не обмежується.
3.8. Головуючий пропонує учасникам зборів обговорити кандидатури делегатів Конференції.
3.9. Рішення приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів на момент прийняття відповідного рішення.
3.10. Делегат (учасник) Конференції вважається обраним, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх 

на зборах адвокатів на момент прийняття відповідного рішення.
3.11. У разі якщо необхідна кількість кандидатів або жодна із кандидатур не набрала більшості голосів, проводиться 

рейтингове голосування, і за визначеною зборами кількістю осіб їх кандидатури вносяться до списку для голосування.
3.12. Протокол зборів адвокатів з обрання делегатів на Конференцію повинен містити інформацію про кількість 

учасників зборів адвокатів з обрання делегатів на Конференцію, про обраних для участі у Конференції із зазначенням 
їх прізвища, імені, по батькові обраної особи, номера і дати свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, 
адреси, засобів зв’язку, інших відомостей про хід зборів.
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3.13. Протокол зборів адвокатів підписується головою і секретарем зборів та передається голові Організаційного 
комітету не пізніше наступного дня після проведення таких зборів.

4. Процедурні питання проведення Конференції
4.1. Організаційний комітет складає списки делегатів за наявними у нього протоколами зборів адвокатів у райо-

нах міста Києва. Один екземпляр цього списку зберігається в Організаційному комітеті, а другий — направляється 
до Секретаріату Ради адвокатів України для оприлюднення.

4.2. Прізвища делегатів Конференції адвокатів вносяться до реєстраційного списку делегатів, який підписується 
відповідальною за їх складання особою.

4.3. Організаційний комітет із числа адвокатів — делегатів Конференції визначає осіб, які проводять реєстрацію 
делегатів Конференції. Із їх числа обирається керівник та секретар групи реєстрації.

4.4. Реєстраційний список делегатів Конференції передається керівнику групи реєстрації.
4.5. За результатами реєстрації делегатів Конференції складається протокол, який підписується керівником та се-

кретарем групи реєстрації.
4.6. Реєстрація делегатів розпочинається не  пізніше ніж за  годину до  початку Конференції і  закінчується за 

10 хвилин до її відкриття.
4.7. Реєстрація делегатів здійснюється у реєстраційному списку делегатів при пред’явленні адвокатами-делегатами 

свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчень адвокатів чи документів, що підтверджують їх особу.
4.8. Керівник групи реєстрації посвідчує факт реєстрації та правильність відомостей, вказаних у реєстраційному 

списку, власним підписом.
4.9. Конференція адвокатів регіону є повноважною за умови участі у ній більше половини делегатів, які мають 

право брати участь у Конференції (кворум).
4.10. Кворум визначається на момент закінчення реєстрації за кількістю делегатів, які своїми підписами в реєстра-

ційному списку посвідчили факт їх реєстрації. За відсутності кворуму Організаційний комітет призначає нову дату 
скликання Конференції.

4.11. Керівник групи реєстрації передає Голові Організаційного комітету відомості щодо кількості делегатів обраних 
і тих, які зареєструвалися, повідомляє Конференцію про наявність (відсутність) кворуму.

4.12. Голова Організаційного комітету у разі наявності кворуму відкриває Конференцію і пропонує обирати го-
ловуючого та секретаря, які забезпечують порядок її ведення та складення протоколу, членів лічильної комісії, які 
забезпечують голосування та підрахунок результатів голосування, а також членів мандатної комісії для перевірки 
повноважень делегатів Конференції.

4.13. Головуючий на Конференції:
— керує засіданням у відповідності з цими Регламентом та Порядком;
— ставить на обговорення питання у відповідності з порядком денним;
— надає можливість для виступів учасникам Конференції;
— проводить голосування по питаннях порядку денного, що потребують прийняття рішення, і оголошує його 

результати;
— дає доручення, пов’язані з забезпеченням роботи Конференції і її робочих органів;
— відповідає на запитання, що надійшли на його адресу, і дає усні довідки;
— забезпечує порядок у залі;
— оголошує перерви;
— закриває Конференцію;
— підписує протокол Конференції.
4.14. Головуючий не вправі коментувати виступаючих і давати оцінку їх виступів.
4.15. Головуючий має право припиняти будь-які дії, що порушують цей Регламент і Порядок роботи Конференції, 

у тому числі робити зауваження учаснику, що виступає на Конференції, при ухиленні від обговорюваного питання.
4.16. Секретар (секретаріат) Конференції забезпечує і контролює ведення протоколу Конференції, приймає від де-

легатів заявки на виступ по питаннях порядку денного.
4.17. Лічильна комісія Конференції обирається для організації і проведення процедури голосування. Із свого 

складу вона обирає голову і секретаря лічильної комісії. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів 
від числа її членів. Голова лічильної комісії роз’яснює порядок голосування з питань порядку денного Конференції, 
про результати підрахунку голосів повідомляє голову та секретаря (секретаріат) Конференції.

4.18. Для перевірки повноважень делегатів Конференція формує мандатну комісію, яка:
4.18.1. перевіряє повноваження зареєстрованих делегатів і проводить заміну тимчасових посвідчень на мандат 

делегата Конференції;
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4.18.2. доповідає (Голова мандатної комісії) Конференції про кількість обраних делегатів.
Конференція затверджує доповідь мандатної комісії. Голосування з питань порядку денного проводиться тільки 

після визнання Конференцією повноважень делегатів на підставі доповіді Голови мандатної комісії.
4.19. На Конференції надається час для виступів:
— з доповіддю з питання порядку денного — до 10 хвилин;
— з інших питань — до 5 хвилин.
Конференція адвокатів регіону вправі приймати рішення про продовження або скорочення часу на виступи.
4.20. Делегат Конференції адвокатів регіону вправі:
— виступати і вносити пропозиції по суті обговорюваних питань;
— заявляти самовідвід у випадку пропозицій із обрання до складу робочих органів Конференції;
— виступати із одного і того ж питання не більше 2 разів.
4.21. Делегат Конференції у своєму виступі не вправі відхилятися від обговорюваної теми, виступати без дозволу 

головуючого та перевищувати відведений для виступів час.
У випадку наявності вищевказаних порушень головуючий має право попередити виступаючого або позбавити 

його слова.
4.22. Рішення Конференції приймаються більшістю голосів присутніх на Конференції делегатів на момент прийняття 

рішення.
4.23. У разі висунення та обрання на вакантну посаду в органах адвокатського самоврядування особи, яка вже 

перебуває на посаді у складі регіональних чи вищих органів адвокатського самоврядування, на звільнену нею вакансію 
обирається адвокат, який станом на 11 червня 2016 року включений до ЄРАУ з адресою робочого місця в місті Києві.

4.24. Перед проведенням голосування головуючий Конференції оголошує сформульоване запитання, що постав-
лене на голосування, а у випадку голосування по кандидатурах також прізвища, по батькові осіб, запропонованих 
для обрання.

4.25. Делегати, наділені правом голосування, висловлюють думку при прийнятті рішення шляхом голосування 
мандатами.

4.26. Підрахунок голосів проводиться членами лічильної комісії.
4.27. Голосування на Конференції є особистим. Не допускається голосування за дорученнями або одних делегатів 

замість інших.
4.28. Після обговорення питань порядку денного, прийняття рішень головуючий оголошує роботу Конференції 

закінченою.

Голова Ради адвокатів України Л. П. Ізовітова

НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
РАДА АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

 РІШЕННЯ № 153

Про затвердження Висновку спеціальної тимчасової комісії з перевірки 
діяльності органів адвокатського самоврядування міста Києва

«11» червня 2016 року                                          м. Одеса

23 квітня 2016 року рішенням Ради адвокатів України № 101 утворено Спеціальну тимчасову комісію з перевірки 
діяльності органів адвокатського самоврядування міста Києва на предмет дотримання ними у своїй діяльності приписів 
Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та рішень вищих органів адвокатського самоврядування 
(далі — Комісія). Розпорядженням Голови Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України від 23 квіт-
ня 2016 року № 41 затверджено її персональний склад.

Рішенням від 20 травня 2016 року № 121 Рада адвокатів України, заслухавши попередні висновки Комісії, складені 
за результатами запланованого на 19 травня 2016 року візиту членів Комісії до Ради адвокатів міста Києва та КМ КДКА 
з метою здійснення відповідної перевірки, у зв’язку з невчиненням представниками органів адвокатського самовря-
дування міста Києва необхідних дій по сприянню Комісії у проведенні перевірки (зокрема, ненадання запитуваних 
документів), а також проведенням дій, спрямованих на дестабілізацію роботи Комісії та порушення прав її членів, 
з метою повного, всебічного та об’єктивного з’ясування існуючих та нових обставин ситуації, що склалася, продовжила 
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роботу Комісії, доручивши їй у строк до 10 червня 2016 року подати на затвердження Раді адвокатів України висновки 
для прийняття відповідних рішень.

11 червня 2016 року на черговому засіданні Ради адвокатів України Головою Комісії Афанасієвим Романом Воло-
димировичем оголошено складений та ухвалений членами Комісії у складі: Будз Т. В., Гринь Л. В., Слівінський О. В., 
Осика С. В., Максімова Ж. В. Висновок про перевірку діяльності органів адвокатського самоврядування міста Києва 
на предмет дотримання ними у своїй діяльності приписів Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 
та рішень вищих органів адвокатського самоврядування (додається), за результатами спільного обговорення якого 
та внесення ряду змістовних та редакційних пропозицій, зауважень та доповнень, висловлено консолідовану позицію 
з приводу ситуації, що склалася у роботі органів адвокатського самоврядування міста Києва.

Зокрема, визнано, що затверджене рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2012 року № 4 Положення про 
кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури міста Києва було проігнороване та не взяте до виконання головою 
та членами КДКА, обраними установчою конференцією адвокатів міста Києва, а адвокат Рудакова В. В. та інші адвокати, 
обрані 12 жовтня 2012 року Установчою конференцією адвокатів міста Києва відповідно головою та членами квалі-
фікаційно-дисциплінарної комісії, у порушення приписів Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 
та його Перехідних положень, продовжили діяльність (приймаючи кваліфікаційні іспити та рішення про притягнення 
адвокатів до дисциплінарної відповідальності) у Київській міській кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури 
(КМ КДКА), утвореній на підставі вже не чинного з 5 липня 2012 року Закону України «Про адвокатуру» та Положення 
про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, що втратило чинність на підставі Указу Президента України 
№ 620/2012 від 31 жовтня 2012 року.

Крім того, визнано відсутність у місті Києві кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, створеної відповідно 
до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а також те, що її функції в незаконний спосіб перебрала 
на себе і наразі здійснює організація, створена на підставі іншого законодавства, яка неправомірно організовувала 
та проводила кваліфікаційні іспити, приймала рішення щодо видачі свідоцтв про складення кваліфікаційних іспитів, 
приймала рішення про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю, здійснювала дисциплі-
нарні провадження стосовно адвокатів, притягаючи їх до дисциплінарної відповідальності, приймала і зараховувала 
плату за складення кваліфікаційних іспитів, вирішувала інші питання, віднесені до виключних повноважень кваліфі-
каційно-дисциплінарної комісії адвокатури цим Законом, рішеннями конференції адвокатів регіону, Вищої кваліфі-
каційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Ради адвокатів України, з’їзду адвокатів України, а також встановлено, 
що Київська міська кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури (КМ КДКА) з 2008 року діє як створена фізичними 
особами громадська організація (Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців 
та громадських формувань), і вказана обставина викликає обґрунтовані сумніви правомірної діяльності такої комісії 
також і відповідно до Закону України «Про адвокатуру», яким не було передбачено створення КДКА у такий спосіб.

У цій частині рекомендовано Раді адвокатів України прийняти рішення щодо організації утворення кваліфікацій-
но-дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва шляхом прийняття Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну 
комісію адвокатури міста Києва, призначення позачергової виборчої Конференції адвокатів міста Києва для формуван-
ня складу кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва, проведення необхідних реєстраційних дій.

У діяльності Ради адвокатів міста Києва та її Голови Рафальської І. В. визнано порушення приписів Закону України 
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та рішень вищих органів адвокатського самоврядування, а саме: порушення 
Інструкції з діловодства у регіональних органах адвокатського самоврядування, затвердженої наказом Заступника Го-
лови Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України В. А. Гвоздія № 32/1/3-13 від 20 червня 2013 року; 
невиконання рішення Ради адвокатів України № 101 від 23 квітня 2016 року «Про утворення спеціальної тимчасової 
комісії з перевірки діяльності органів адвокатського самоврядування міста Києва»; прийняття рішень про допуск 
до стажування та про видачу свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю особам на підставі рішень про 
складення кваліфікаційних іспитів, прийнятих неповноважним органом — Київською міською кваліфікаційно-дисци-
плінарною комісією адвокатури за період з 22 жовтня 2012 року до цього часу.

У цій частині запропоновано Раді адвокатів України направити вимогу до Ради адвокатів міста Києва з приписом 
припинити виявлені Комісією порушення, а звернення і матеріали перевірки до Вищої кваліфікаційно-дисциплінар-
ної комісії адвокатури для вирішення питання про притягнення адвоката Рудакової В. В. і адвоката Рафальської І. В. 
до дисциплінарної відповідальності за виявлені Комісією порушення. Крім того, ініціювати спеціальну перевірку 
виявлених фактів діяльності при Раді адвокатів міста Києва приватної комерційної структури ТОВ «Центр стажування 
та підвищення кваліфікації адвокатів», яке виконує функції, притаманні виключно Радам адвокатів регіонів, пов’язані 
з процедурою організації стажування кандидатів на набуття статусу адвоката, підвищення кваліфікації адвокатів 
та отримання за це плати.

Рада адвокатів України, за результатами розгляду ухваленого Спеціальною тимчасовою комісією з перевірки діяль-
ності органів адвокатського самоврядування міста Києва Висновку, з урахуванням зауважень, пропозицій та доповнень 
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членів Ради адвокатів України та членів спеціальної тимчасової комісії, відповідно до рішень Ради адвокатів України 
від 23 квітня 2016 року № 101 та 20 травня 2016 року № 121, керуючись статтею 55 Закону України «Про адвокатуру 
та адвокатську діяльність», розділом ІІ Положення про Раду адвокатів України, вирішила:

1. Затвердити Висновок спеціальної тимчасової комісії з перевірки діяльності органів адвокатського самоврядування 
міста Києва на предмет дотримання ними у своїй діяльності приписів Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність» та рішень вищих органів адвокатського самоврядування, без врахування викладеної у пункті 9 цього Вис-
новку пропозиції щодо залучення правоохоронних органів до спільної роботи з перевірки виявлених фактів діяльності 
при Раді адвокатів міста Києва приватної комерційної структури ТОВ «Центр стажування та підвищення кваліфікації 
адвокатів» (Висновок додається).

2. Завершити перевірку діяльності органів адвокатського самоврядування міста Києва на предмет дотримання ними 
у своїй діяльності приписів Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та вищих органів адвокатського 
самоврядування, припинивши роботу спеціальної тимчасової комісії з перевірки діяльності органів адвокатського 
самоврядування міста Києва.

3. Визнати, що адвокат Рудакова В. В. та інші адвокати, обрані 12 жовтня 2012 року Установчою конференцією адво-
катів міста Києва відповідно головою та членами кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, у порушення приписів Закону 
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та його Перехідних положень, продовжили діяльність (приймаючи 
кваліфікаційні іспити та рішення про притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності) у Київській міській 
кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури (КМ КДКА), утвореній на підставі вже не чинного з 5 липня 2012 року 
Закону України «Про адвокатуру» та Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, що втратило 
чинність на підставі Указу Президента України № 620/2012 від 31 жовтня 2012 року.

4. Визнати, що затверджене рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2012 року № 4 Положення про ква-
ліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури міста Києва було проігнороване та не взяте до виконання головою 
та членами КДКА, обраними Установчою конференцією адвокатів міста Києва.

5. Встановити, що Київська міська кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури (КМ КДКА) з 2008 року діє як 
створена фізичними особами громадська організація (Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізич-
них осіб — підприємців та громадських формувань), і вказана обставина викликає обґрунтовані сумніви правомірної 
діяльності такої комісії також і відповідно до Закону України «Про адвокатуру», яким не було передбачено створення 
КДКА у такий спосіб (відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» кваліфікаційно-дисци-
плінарна комісія адвокатури є юридичною особою і діє відповідно до цього Закону, інших законів України та положення 
про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури. Установчим документом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 
адвокатури є положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, яке затверджується Радою адвокатів 
України).

6. Визнати відсутність у місті Києві кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, створеної відповідно до Закону 
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а також те, що її функції в незаконний спосіб перебрала на себе 
і наразі здійснює організація, створена на підставі іншого законодавства, яка неправомірно організовувала та проводила 
кваліфікаційні іспити, приймала рішення щодо видачі свідоцтв про складення кваліфікаційних іспитів, приймала рішення 
про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю, здійснювала дисциплінарні провадження 
стосовно адвокатів, притягаючи їх до дисциплінарної відповідальності, приймала і зараховувала плату за складення 
кваліфікаційних іспитів, вирішувала інші питання, віднесені до виключних повноважень кваліфікаційно-дисциплінар-
ної комісії адвокатури цим Законом, рішеннями конференції адвокатів регіону, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури, Ради адвокатів України, з’їзду адвокатів України.

7. Вирішити питання щодо організації утворення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва 
шляхом прийняття Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури міста Києва, призначення по-
зачергової виборчої Конференції адвокатів міста Києва для формування складу кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 
адвокатури міста Києва, проведення необхідних реєстраційних дій.

8. Визнати в діяльності Ради адвокатів міста Києва та її Голови Рафальської І. В. порушення приписів Закону України 
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та рішень вищих органів адвокатського самоврядування, а саме: — пору-
шення Інструкції з діловодства у регіональних органах адвокатського самоврядування, затвердженої наказом Заступ-
ника Голови Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України В. А. Гвоздія № 32/1/3-13 від 20 черв-
ня 2013 року; — невиконання рішення Ради адвокатів України № 101 від 23 квітня 2016 року «Про утворення спеціальної 
тимчасової комісії з перевірки діяльності органів адвокатського самоврядування міста Києва»; прийняття рішень про 
допуск до стажування та про видачу свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю особам на підставі рішень 
про складення кваліфікаційних іспитів, прийнятих неповноважним органом — Київською міською кваліфікаційно-дис-
циплінарною комісією адвокатури за період з 22 жовтня 2012 року до цього часу.

9. Направити до Ради адвокатів міста Києва вимогу з приписом припинити виявлені Комісією порушення.
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10. Направити звернення і матеріали перевірки до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури для ви-
рішення питання про притягнення адвоката Рудакової В. В. і адвоката Рафальської І. В. до дисциплінарної відповідаль-
ності за виявлені Комісією порушення.

11. Питання щодо оцінки діяльності адвокатів Рудакової В. В. і Рафальської І. В. на предмет наявності в ній ознак 
кримінальних правопорушень знаходиться поза межами компетенції Комісії та вищих органів адвокатського само-
врядування і може бути предметом розгляду уповноважених на те органів.

12. Ініціювати спеціальну перевірку із залученням Вищої ревізійної комісії адвокатури щодо виявлених фактів діяль-
ності при Раді адвокатів міста Києва приватної комерційної структури ТОВ «Центр стажування та підвищення кваліфікації 
адвокатів», яке виконує функції, притаманні виключно Радам адвокатів регіонів, пов’язані з процедурою організації 
стажування кандидатів на набуття статусу адвоката, підвищення кваліфікації адвокатів та отримання за це плати.

13. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити органи адвокатського самоврядування 
України та опублікувати його на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України.

Голова Ради адвокатів України Л. П. Ізовітова
Секретар Ради адвокатів України П. М. Гречківський

УКРАЇНА
НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

РАДА АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
СПЕЦІАЛЬНА ТИМЧАСОВА КОМІСІЯ З ПЕРЕВІРКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ 

АДВОКАТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ МІСТА КИЄВА 

ВИСНОВОК № 1
09 червня 2016 року                                    м. Одеса

Спеціальна тимчасова комісія з перевірки діяльності органів адвокатського самоврядування міста Києва на предмет 
дотримання ними у своїй діяльності приписів Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та рішень вищих 
органів адвокатського самоврядування у складі головуючого — Афанасієва Р. В., членів комісії — Будза Т. В., Гринь Л. В., 
Слівінського О. В., Осики С. В., Максімової Ж. В., Яровенка Ю. М., розглянувши матеріали перевірки щодо діяльності органів 
адвокатського самоврядування міста Києва,

                                                                                               ВСТАНОВИЛА:
Згідно зі статтею 55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Положення про Раду адвокатів України, 

розглянувши звернення від Вищої ревізійної комісії адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокату-
ри, враховуючи пропозиції членів Ради адвокатів України, 23 квітня 2016 року Радою адвокатів України було створено 
Спеціальну тимчасову комісію з перевірки діяльності органів адвокатського самоврядування міста Києва на предмет 
дотримання ними у своїй діяльності приписів Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та рішень ви-
щих органів адвокатського самоврядування (далі — Комісія). Розпорядженням Голови Національної асоціації адвокатів 
України, Ради адвокатів України Ізовітової Л. П. 23 квітня 2016 року було затверджено персональний склад Комісії.

Листом НААУ було попередньо повідомлено органи адвокатського самоврядування міста Києва про виїзну перевірку, 
заплановану на 19 травня 2016 року.

Під час проведення виїзної перевірки органів адвокатського самоврядування міста Києва за адресою: вулиця Біло-
руська, будинок 30, місто Київ, 19 травня 2016 року запитами Комісії на адресу Голови Ради адвокатів міста Києва, Голови 
Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва, Голови Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури було запропоновано надати інформацію та документи, що стосуються їх діяльності.

На запити Комісії були надані копії наступних документів: Положення про КДКА міста Києва від 17 грудня 2012 року, 
Положення про КДКА міста Києва від 17 грудня 2013 року, Протокол установчої конференції адвокатів міста Києва 
від 12 жовтня 2012 року, Витяг з ЄДРПОУ на КДКА міста Києва, Витяг з ЄДРПОУ на РА міста Києва, Рішення ДПС в місті Києві 
про внесення до реєстру неприбуткових установ та організацій щодо РА міста Києва, Рішення про внесення організації 
(установи) до реєстру неприбуткових організацій (установ) щодо КМ КДКА, Виписка з ЄДР ЮО ФОП щодо КМ КДКА, Витяг 
з протоколу установчої конференції адвокатів міста Києва від 12 жовтня 2012 року.

Щодо інших документів та інформації, зазначених в запитах, вони Комісії надані не були. Зокрема, з усних пояснень 
Рафальської І. В. і Рудакової В. В. було зазначено, що рішення органів адвокатського самоврядування міста Києва, зазначені 
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в запитах, в окремих нарядах не зберігаються, а всі без виключення містяться в особових справах адвокатів та кандидатів 
на отримання статусу адвоката, тому для перевірки надані бути не можуть. Інші документи, зазначені в запитах, зокре-
ма, протоколи засідань РА міста Києва та КДКА міста Києва, в яких зафіксовані прийняті протокольні рішення, журнали 
реєстрації та обліку, накази та розпорядження тощо, надані не були без пояснення причин.

Таким чином, Комісія встановила, що в діяльності органів адвокатського самоврядування міста Києва допускається по-
рушення Інструкції з діловодства у регіональних органах адвокатського самоврядування, затвердженої наказом Заступника 
Голови Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України В. А. Гвоздія № 32/1/3-13 від 20 червня 2013 року.

За наслідками виїзної перевірки 19 травня 2016 року Комісією був складений Акт, копії якого вручені керівникам 
органів адвокатського самоврядування міста Києва. Керівники та окремі члени органів адвокатського самоврядування 
міста Києва 19 травня 2016 року, ознайомившись з Актом, надали письмові пояснення, викладені в окремому спільному 
документі на зворотному боці Акта Комісії, про сприяння Комісії в зборі запитуваних документів та інформації.

Рішенням Ради адвокатів України 20 травня 2016 року роботу Комісії було продовжено.
Листами від 20 травня 2016 року Комісія повторно звернулася до Голів РА міста Києва і КДКА міста Києва з нагадуванням 

про необхідність виконати попередні запити про надання документів та інформації та з проханням в строк до 30 трав-
ня 2016 року надати належним чином завірені копії всіх протоколів засідань КМ КДКА (КДКА міста Києва), атестаційної 
та дисциплінарної палат за період часу починаючи з жовтня 2012 року і до цього часу та всіх протоколів засідань РА міста 
Києва за період часу починаючи з жовтня 2012 року і до цього часу, які спрямувати до Національної асоціації адвокатів 
України за адресою: м. Київ, вулиця Ярославська, будинок 6, 5-й поверх. У випадку ненадання запитаних документів 
повністю чи частково Комісія пропонувала надати письмові пояснення із мотивуванням причин відмови.

На час складання цього висновку КДКА міста Києва та Рада адвокатів міста Києва запитувані документи та інформацію 
не надали, у відповідь надіслали листи, якими відмовили в наданні запитуваних документів та інформації, пославшись 
на відсутність повноважень у Комісії та вільний доступ до документів.

Таким чином, Комісія встановила, що діями (бездіяльністю) Голови РА міста Києва та Голови КДКА міста Києва допуще-
но невиконання рішення Ради адвокатів України № 101 від 23 квітня 2016 року «Про утворення спеціальної тимчасової 
комісії з перевірки діяльності органів адвокатського самоврядування міста Києва».

Виходячи з наявних в матеріалах перевірки документів та інформації Комісією встановлено таке.
15 серпня 2012 року набрав чинності Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05 липня 2012 року 

(далі — Закон).
Відповідно до абзацу 10 пункту 5 Перехідних положень Закону, не пізніше ста днів з дня набрання чинності цим 

Законом проводиться установчий з’їзд адвокатів України, в якому беруть участь делегати, обрані установчими конфе-
ренціями адвокатів регіону.

17 листопада 2012 року відбувся Установчий з’їзд адвокатів України, на якому було засновано Національну асоціацію 
адвокатів України.

Відповідно до абзацу 1 пункту 5 Перехідних положень Закону, не пізніше шістдесяти днів з дня набрання чинності 
цим Законом в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві, місті Севастополі проводяться установчі конференції 
адвокатів регіону.

Згідно з приписами абзацу 7 пункту 5 Перехідних положень Закону, Установча конференція адвокатів регіону: визна-
чає кількість та обирає голову та членів ради адвокатів регіону; обирає голову та членів кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури регіону.

Порядок формування та діяльності кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону регламентується стат-
тею 50 Закону.

Згідно з положеннями частини 2 статті 46, частини 1 статті 50 Закону, органом адвокатського самоврядування в місті 
Києві, на який покладається визначення рівня фахової підготовленості осіб, які виявили намір отримати право на заняття 
адвокатською діяльністю, та вирішення питань щодо дисциплінарної відповідальності адвокатів, є Кваліфікаційно-дис-
циплінарна комісія адвокатури міста Києва (а не Київська міська КДКА).

Відповідно до частин 10, 11 статті 50 Закону, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є юридичною особою 
і діє відповідно до цього Закону, інших законів України та положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвока-
тури. Устан овчим документом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури є положення про кваліфікаційно-дис-
циплінарну комісію адвокатури, яке затверджується Радою адвокатів України.

17 грудня 2012 року рішенням Ради адвокатів України було затверджено Положення про кваліфікаційно-дисциплі-
нарну комісію адвокатури міста Києва.

Національна асоціація адвокатів України діє через організаційні форми адвокатського самоврядування, передбаче-
ні Законом, в тому числі через КДКА регіонів, затверджує їхні установчі документи, тобто НААУ виступає засновником 
(учасником) КДКА регіонів (частина 3 статті 45, частина 11 статті 50 Закону, Положення про КДКА міста Києва).

12 жовтня 2012 року була проведена Установча конференція адвокатів міста Києва, на якій сформовано новий склад 
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Київської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури в кількості 20 осіб, головою обрано Рудакову Вален-
тину Володимирівну.

Таким чином, Комісія встановила, що в порушення приписів нормативно-правових актів на Установчій конференції 
адвокатів міста Києва 12 жовтня 2012 року було оновлено склад старої Київської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури, а не обрано голову та членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва як нового 
органу адвокатського самоврядування міста Києва.

Відповідно до абзацу 2 пункту 7 Перехідних положень Закону, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті 
Міністрів України, кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури, сформовані до набрання чинності цим Законом, 
продовжують свою діяльність до першого засідання складу відповідно Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 
адвокатури, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури регіонів, сформованих відповідно до цього Закону.

Відповідно до пункту 6 Перехідних положень Закону, Ради адвокатів регіонів, Рада адвокатів України, Вища квалі-
фікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури регіонів, сформовані 
відповідно до цього Закону, проводять свої перші засідання не пізніше ніж через десять днів з дня формування їх складу.

22 жовтня 2012 року о 18:00 год за адресою: місто Київ, вулиця Білоруська, будинок 30, відбулося перше (за новим 
Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність») засідання РА міста Києва і Київської міської КДКА новим 
складом, сформованим на Установчій конференції адвокатів міста Києва 12 жовтня 2012 року.

Таким чином, Комісія встановила, що відповідно до абзацу 2 пункту 7 Перехідних положень Закону, Київська міська 
КДКА, сформована до набрання чинності цим Законом, мала припинити свою діяльність з 22 жовтня 2012 року, після 
чого мала почати діяти КДКА міста Києва.

Відповідно до абзацу 2 пункту 7 Перехідних положень Закону, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, кваліфікацій-
но-дисциплінарні комісії адвокатури, сформовані відповідно до цього Закону, є правонаступниками Вищої кваліфікаційної 
комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, сформованих 
до набрання чинності цим Законом. Зміна відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних 
осіб — підприємців стосовно Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України, кваліфікаційно-дис-
циплінарних комісій адвокатури здійснюється у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців».

Згідно з Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських фор-
мувань № 1000859097 від 20 квітня 2016 року Київська міська КДКА діє з 05 травня 1993 року по дату формування Витягу 
(20 квітня 2016 року) з наступним статусом: повне найменування — Київська міська Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія 
адвокатури; організаційно-правова форма — громадська організація; перелік засновників (учасників) — члени громад-
ської організації; види діяльності — діяльність професійних громадських організацій; назва установчого документа — 
відомості відсутні; дані про реєстраційні дії — внесення змін до відомостей про юридичну особу, пов’язаних зі змінами 
в установчих документах, не проводилося.

Відповідно до даних Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громад-
ських формувань № 1000935554 від 19 травня 2016 року, приватним нотаріусом Миргородською Н. Г. 27 квітня 2016 року 
було проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи Київської міської КДКА, внаслідок 
чого змінено наступний статус: повне найменування — Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури міста Києва 
(замість Київська міська Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури); організаційно-правова форма — інші органі-
заційно-правові форми (замість громадська організація); перелік засновників (учасників) — члени громадської організації 
(залишилося незмінним); види діяльності — діяльність професійних громадських організацій (залишилося незмінним).

Діяльність в місті Києві громадської організації КМ КДКА протягом всього часу підтверджується також іншими мате-
ріалами перевірки, зокрема, листом Голови ДП КМ КДКА Бєгунової О. О. за № 402 від 30 листопада 2015 року, рішенням 
ДП КМ КДКА від 26 листопада 2015 року, запитом Комісії на надання інформації і документів від 19 травня 2016 року 
на голову КМ КДКА Рудакову В. В. з її особистою резолюцією в отриманні і наданні документів для ознайомлення, на-
даними 19 травня 2016 року на запит Комісії рішення про внесення організації (установи) до реєстру неприбуткових 
організацій (установ) щодо КМ КДКА, Випискою з ЄДР ЮО ФОП щодо КМ КДКА, листом приватного нотаріуса Пірхи І. С. 
на адресу НААУ, свідоцтвами про складення кваліфікаційного іспиту Хільчевською Н. О., Мухіною О. Ю., Логвіненком С. П., 
Ісаєвою В. Б., Ємельяновим О. В.

Таким чином, Комісія встановила, що в порушення приписів нормативно-правових актів та рішень Вищих органів ад-
вокатського самоврядування протягом всього часу чинності Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 
в місті Києві діяла громадська організація Київська міська КДКА, заснована її членами, яка в незаконний спосіб перебрала 
на себе функції регіонального органу адвокатського самоврядування КДКА міста Києва, без створення і реєстрації ос-
таннього. Ця громадська організація впродовж всього часу в порушення приписів нормативно-правових актів та рішень 
Вищих органів адвокатського самоврядування виконувала не притаманні їй функції, віднесені законодавством виключно 
до повноважень органу адвокатського самоврядування регіону (КДКА міста Києва), а саме: організовувала та проводила 
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кваліфікаційні іспити, приймала рішення  щодо видачі свідоцтв про складення кваліфікаційних іспитів, приймала рішення 
 про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю, здійснювала дисци плінарні провадження 
стосовно адвокатів, притягаючи їх до дисциплінарної відповідальності, приймала і зараховувала плату за складення 
кваліфікаційних іспитів, вирішувала інші п итання, віднесені до виключних повноважень кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури цим Законом, рішеннями конференції адвокатів регіону, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 
адвокатури, Ради адвокатів України, з’їзду адвокатів України.

На цей час діяльність КДКА міста Києва не приведена у відповідність до приписів Закону України «Про адвокатуру 
та адвокатську діяльність» і рішень Вищих органів адвокатського самоврядування. Національна асоціація адвокатів України 
до цього часу не внесена до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських 
формувань в якості засновника (учасника) КДКА міста Києва, якими досі залишаються члени громадської організації. 
Установчі документи КДКА міста Києва не приведені у відповідність до вимог законодавства і рішень Вищих органів 
адвокатського самоврядування. Досі не сформовано новий повноважний склад КДКА міста Києва згідно з вимогами За-
кону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Таким чином, Комісія доходить висновку про відсутність в місті 
Києві чинної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури як регіонального органу адвокатського самоврядування, 
створеного відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Окремо Комісія встановила, що Рада адвокатів міста Києва, отримуючи від кандидатів на набуття статусу адвоката 
свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, видані на підставі рішень Київської міської КДКА, що значиться в са-
мих свідоцтвах, тобто достовірно знаючи про їх видачу неналежним суб’єктом, допускали порушення приписів норма-
тивно-правових актів та рішень Вищих органів адвокатського самоврядування, приймаючи рішення про допуск таких 
кандидатів до стажування та про видачу їм свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю.

Комісія також звертає увагу, що в ході проведення перевірки були виявлені факти діяльності при Раді адвокатів міста 
Києва приватної комерційної структури ТОВ «Центр стажування та підвищення кваліфікації адвокатів», зареєстрованої 
за адресою місцезнаходження РА міста Києва, яке виконує функції, притаманні виключно Радам адвокатів регіонів, пов’я-
зані з процедурою стажування кандидатів на набуття статусу адвоката, підвищення кваліфікації адвокатів та отримання 
за це плати, що має стати предметом окремої спеціальної перевірки із залученням правоохоронних органів.

На підставі викладеного, керуючись статтею 55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Поло-
женням про Раду адвокатів України, Рішенням Ради адвокатів України № 101 від 23 квітня 2016 року «Про утворення 
спеціальної тимчасової комісії з перевірки діяльності органів адвокатського самоврядування міста Києва», Комісія

УХВАЛИЛА:
1. Перевірку діяльності органів адвокатського самоврядування міста Києва на предмет дотримання ними у своїй 

діяльності приписів Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та вищих органів адвокатського само-
врядування завершити.

2. Визнати в діяльності адвоката Рудакової В. В. та адвокатів, обраних до складу Київської міської КДКА, порушення 
приписів Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та рішень вищих органів адвокатського самовря-
дування, які не припинили в належний спосіб діяльність Київської міської КДКА, не здійснили у встановлені строки 
перереєстрацію громадської організації Київської міської КДКА на орган адвокатського самоврядування КДКА міста 
Києва, продовжили діяльність громадської організації Київської міської КДКА, яка в незаконний спосіб перебрала на себе 
функції регіонального органу адвокатського самоврядування КДКА міста Києва, виконуючи не притаманні їй функції, 
віднесені законодавством виключно до повноважень органу адвокатського самоврядування регіону (КДКА міста Киє-
ва), а саме: організовувала та проводила кваліфікаційні іспити, приймала рішення щодо видачі свідоцтв про складення 
кваліфікаційних іспитів, приймала рішення про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю, 
здійснювала дисциплінарні провадження стосовно адвокатів, притягаючи їх до дисциплінарної відповідальності, приймала 
і зараховувала плату за складення кваліфікаційних іспитів, вирішувала інші питання, віднесені до виключних повнова-
жень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури цим Законом, рішеннями конференції адвокатів регіону, Вищої 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Ради адвокатів України, з’їзду адвокатів України.

3. Встановити відсутність в місті Києві чинного органу кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва 
як регіонального органу адвокатського самоврядування, створеного відповідно до Закону України «Про адвокатуру 
та адвокатську діяльність».

4. Рекомендувати Раді адвокатів України організувати утворення регіонального органу адвокатського самовряду-
вання кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва шляхом прийняття Положення про Кваліфікацій-
но-дисциплінарну комісію адвокатури міста Києва, призначення позачергової виборчої Конференції адвокатів міста 
Києва для формування складу кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва, проведення необхідних 
реєстраційних дій.

5. Визнати в діяльності Ради адвокатів міста Києва та Голови Рафальської І. В. порушення приписів Закону України 
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та рішень вищих органів адвокатського самоврядування, а саме:
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— порушення Інструкції з діловодства у регіональних органах адвокатського самоврядування, затвердженої на-
казом Заступника Голови Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України В. А. Гвоздія № 32/1/3-13 
від 20 червня 2013 року;

— невиконання рішення Ради адвокатів України № 101 від 23 квітня 2016 року «Про утворення спеціальної тимчасової 
комісії з перевірки діяльності органів адвокатського самоврядування міста Києва»;

— прийняття рішень про допуск до стажування та про видачу свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю 
відносно осіб на підставі рішень Київської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про складення ними 
кваліфікаційних іспитів за період починаючи з 22 жовтня 2012 року до цього часу.

6. Пропонувати Раді адвокатів України направити вимогу до Ради адвокатів міста Києва з приписом припинити ви-
явлені Комісією порушення.

7. Пропонувати Раді адвокатів України направити звернення і матеріали перевірки до Вищої кваліфікаційно-дисци-
плінарної комісії адвокатури для вирішення питання про притягнення адвоката Рудакової В. В. і адвоката Рафальської І. В. 
до дисциплінарної відповідальності за виявлені Комісією порушення.

8. Питання щодо оцінки діяльності адвокатів Рудакової В. В. і Рафальської І. В. на предмет наявності в ній ознак кримі-
нальних правопорушень знаходиться поза межами компетенції Комісії та вищих органів адвокатського самоврядування 
і може бути предметом розгляду уповноважених правоохоронних структур.

9. Пропонувати Раді адвокатів України ініціювати спеціальну перевірку із залученням Вищої ревізійної комісії адвока-
тури та правоохоронних органів щодо виявлених фактів діяльності при Раді адвокатів міста Києва приватної комерційної 
структури ТОВ «Центр стажування та підвищення кваліфікації адвокатів», яке виконує функції, притаманні виключно Радам 
адвокатів регіонів, пов’язані з процедурою стажування кандидатів на набуття статусу адвоката, підвищення кваліфікації 
адвокатів та отримання за це плати.

10. Пропонувати Раді адвокатів України затвердити висновок спеціальної тимчасової комісії по перевірці діяльності 
органів адвокатського самоврядування міста Києва та припинити діяльність спеціальної тимчасової комісії з перевірки 
діяльності органів адвокатського самоврядування міста Києва.

Додатки:
— Рішення РАУ від 23 квітня 2016 року про створення Спе-
ціальної тимчасової комісії;
— Розпорядження Голови НААУ, РАУ Ізовітової Л.  П. 
від 23 квітня 2016 року;
— Лист-повідомлення НААУ;
— запити Комісії на адресу Голови Ради адвокатів міста 
Києва, Голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії ад-
вокатури міста Києва, Голови Київської міської кваліфіка-
ційно-дисциплінарної комісії;
— Акт від 19.05.2016 р.;
— Положення про КДКА міста Києва від 17 грудня 2012 року;
— Положення про КДКА міста Києва від  17  груд-
ня 2013 року;
— Протокол установчої конференції адвокатів міста Києва 
від 12 жовтня 2012 року;
— Витяг з ЄДРПОУ на РА міста Києва;
— Рішення ДПС в місті Києві про внесення до реєстру не-
прибуткових установ та організацій щодо РА міста Києва;
— Рішення про внесення організації (установи) до реєстру 
неприбуткових організацій (установ) щодо КМ КДКА;
— Виписка з ЄДР ЮО ФОП щодо КМ КДКА;
— Витяг з протоколу установчої конференції адвокатів 
міста Києва від 12 жовтня 2012 року;
— Рішення Ради адвокатів України від 20 травня 2016 року 
про продовження роботи Комісії;

— Листи Комісії від 20 травня 2016 року;
— Лист КДКА міста Києва про відмову в наданні інфор-
мації;
— Лист РА міста Києва про відмову в наданні інформації;
— Лист Голови ДП КМ КДКА Бєгунової О. О. за № 402 
від 30 листопада 2015 року;
— Рішення ДП КМ КДКА від 26 листопада 2015 року;
— Лист приватного нотаріуса Пірхи І. С. на адресу НААУ;
— Лист заступника Голови ВКДКА Бєляєва О. А.;
— Свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту 
та про право на заняття адвокатською діяльністю Хіль-
чевською Н. О., Мухіною О. Ю., Логвіненком С. П., Ісаєвою 
В. Б., Ємельяновим О. В.;
— Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб — підприємців та громадських формувань 
№ 1000859097 від 20 квітня 2016 року;
— Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб — підприємців та громадських формувань 
№ 1000935554 від 19 травня 2016 року;
— Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб — підприємців та громадських формувань 
від 08 червня 2016 року;
— Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб — підприємців та громадських формувань 
від 12 травня 2016 року.

Головуючий: Р. В. Афанасієв
Члени Комісії: Т. В. Будз, Л. В. Гринь, О. В. Слівінський, С. В. Осика, Ж. В. Максімова, Ю. М. Яровенко


