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Звіт Національної Асоціації Адвокатів України2019

Національна асоціація адвокатів України щороку публікує звіт про діяль-
ність, який є найбільш повним систематизованим стратегічним докумен-
том про стан адвокатури України.

Звіт традиційно містить аналітичні дані про роботу вищих та регіональних 
органів адвокатського самоврядування, фінансову статистику, інформа-
цію про динаміку змін у Єдиному реєстрі адвокатів України.

Презентуючи підсумки діяльності у 2019 році, ми маємо згадати контекст 
масштабних змін, які захопили всю країну. Перед адвокатурою як консти-
туційним інститутом постали нові суспільні виклики, абсолютно інша ди-
наміка змін до національного законодавства і Конституції України. Їхнім 
наслідком стали знакові інституційні реформи у сфері правосуддя. Ад-
вокатура постала перед перспективою втрати конституційного права на 
виключне представництво в судах, яке було кроком до впровадження єв-
ропейських стандартів захисту прав людини в Україні.

У цьому звіті продемонстровано, що ми гідно зустріли спроби обмеження 
професійних прав адвокатів на рівні закону та окремі випадки порушень 
прав наших колег. НААУ ефективно взаємодіяла з міжнародними партне-
рами адвокатури з метою посилення підтримки незалежного і безпере-
шкодного здійснення адвокатської діяльності і адвокатського самовряду-
вання в Україні.  

Впродовж 2019 року НААУ активно інтегрувалася до тенденцій зростання 
інформаційної прозорості і діджиталізації, які уже сягнули системи пра-
восуддя та інших органів державної влади. Ми також дали гідну відповідь 
на високу динаміку змін до законодавства і забезпечили запит на високий 
професійний рівень захисників у процесах, які стають все більш складни-
ми. Також, було запроваджено нові сервіси для адвокатів, модернізовано 
підвищення кваліфікації, стажування, складання іспитів, етичні правила 
професії. 

Нам вдалося посилити незалежний статус єдиної професійної організації 
адвокатури і вдосконалити стандарти адвокатської діяльності. Дотриму-
ючись принципів професіоналізму, поважаючи корпоративний дух і кон-
солідованість адвокатури, ми стали ще більш ефективною професійною 
організацією, яка спроможна надати захист кожному адвокату і гідно пред-
ставити адвокатуру в Україні та в світі.

З повагою, 

Голова Національної асоціації 
адвокатів України, 
Ради адвокатів України 

Лідія Ізовітова

Шановні колеги!
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ЛІДЕРСТВО В 
АДВОКАТУРІ

I
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Звіт Національної Асоціації Адвокатів України2019

Національна асоціація адвокатів України (далі — 
НААУ) є юридичною особою та діє через організацій-
ні форми адвокатського самоврядування, передба-
чені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність». Установчим документом Національної асоціації 
адвокатів України є Статут, затверджений в оновленій редакції  
Звітно-виборним з’їздом адвокатів України 09 червня 2017 р. 
(частини 3, 5 статті 45 Закону).

• З’їзд адвокатів України – вищий орган адвокатського само-
врядування, до складу якого входять делегати, які обираються 
конференціями адвокатів регіонів відносною більшістю голосів 
делегатів, що беруть участь у конференції. 

• Рада адвокатів України – у період між З’їздами адвокатів 
України виконує функції вищого органу адвокатського само-
врядування. Склад Ради адвокатів України – 30 членів: по од-
ному представнику від кожного регіону, які обираються конфе-
ренцією адвокатів регіону та голова і два заступника голови, 
які обираються шляхом голосування на З’їзді адвокатів України.

• Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокату-
ри – колегіальний орган, завданням якого є розгляд скарг на 
рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних 
комісій адвокатури. ВКДКА підконтрольна і підзвітна З’їзду 
адвокатів України та Раді адвокатів України. Склад ВКДКА –  
30 членів: по одному представнику від кожного регіону, які 
обираються конференцією адвокатів регіону, голова і два за-
ступника голови, які обираються шляхом голосування на З’їзді 
адвокатів України.

• Вища ревізійна комісія адвокатури – орган, який утворе-
но і діє для здійснення контролю за фінансово-господарською 
діяльністю Національної асоціації адвокатів України, її органів, 
рад адвокатів регіонів, Ради адвокатів України, кваліфікацій-

но-дисциплінарних комісій адвокатури, Вищої кваліфікацій-
но-дисциплінарної комісії адвокатури, діяльністю ревізійних 
комісій адвокатів регіонів. ВРКА підконтрольна і підзвітна З’їз-
ду адвокатів України. Склад: голова та члени ВРКА обираються 
З’їздом адвокатів України строком на 5 років. Кількість членів 
ВРКА визначається на З’їзді адвокатів України.

• Конференція адвокатів – вищий орган адвокатського са-
моврядування в Автономній Республіці Крим, областях, містах 
Києві і Севастополі. Конференцію складають адвокати, адреса 
робочого місця яких знаходиться відповідно в Автономній Рес-
публіці Крим, області, містах Києві і Севастополі, та відомості 
про яких внесено до Єдиного реєстру адвокатів України. 

• Рада адвокатів регіону – орган, який у період між конфе-
ренціями адвокатів регіону виконує функції самоврядування у 
регіоні. Рада адвокатів регіону підконтрольна і підзвітна Кон-
ференції адвокатів регіону. Голова та члени Ради адвокатів ре-
гіону обираються на конференції адвокатів регіону.

• Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури – ор-
ган, який утворюється з метою визначення рівня фахової підго-
товленості осіб, які виявили намір отримати право на заняття 
адвокатською діяльністю та вирішення питань щодо дисциплі-
нарної відповідальності адвокатів. КДКА підконтрольна і під-
звітна Конференції адвокатів регіону. Голова та члени КДКА 
обираються конференцією адвокатів регіону.

• Ревізійна комісія адвокатів регіону – орган, який утво-
рюється і діє для здійснення контролю за фінансово-госпо-
дарською діяльністю ради адвокатів регіону та кваліфікацій-
но-дисциплінарної комісії адвокатури. РКАР підконтрольна і 
підзвітна конференції адвокатів регіону. Голова та члени РКАР 
обираються Конференцією адвокатів регіону.

Структура. Як влаштована НААУ?

З’їзд адвокатів України

Конференція адвокатів регіону

Кваліфікаційно-
дисциплінарна
комісія (КДКА)

Рада адвокатів України (РАУ) Вища ревізійна комісія
адвокатури (ВРКА)

Рада адвокатів
регіону (РАР)

Ревізійна комісія
адвокатів регіону (РКАР)

пропорційна 
кількість
делегатів

один 
представник

один 
представник

РАУ ВКДКА ВРКА

Вища кваліфікаційно-
дисциплінарна комісія

адвокатури (ВКДКА)
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ГОЛОВА НААУ, РАУСтруктура секретаріату 
РАУ, НААУ

— Пряме підпорядкування голові НААУ, РАУ

Затверджено рішенням РАУ
 № 141 від «11» червня 2016 року 

Відділ забезпечення адвокатської діяльності
• Помічник адвоката
• Іноземні адвокати
• Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльні-

стю
• Посвідчення адвоката
• Форми здійснення адвокатської діяльності
• Оподаткування адвокатської діяльності
• Ордер адвоката
• Центр кар’єри
• Питання ЄРАУ (подання інформації, витяги тощо)
• Менеджмент веб-кабінету адвоката
• Соціальні ініціативи для адвокатів
• Інше 

Фінансовий відділ
• Бухгалтерія
• Бюджетування
• Фінансова звітність
• Нарахування зарплати
• Інше

Юридичне управління:

· Юридичний відділ
• Робота з актами НААУ, РАУ

(систематизація та комунікація з ЛЗ)
• Розробка та контроль спільних 

міжвідомчих актів
• Інше

Відділ представництва в судах
• Представництво в судах
• Інше

Адміністративний відділ
• Підтримка офісу
• Закупки
• Автопарк
• Інше

Відділ документообігу та діловодства
• Вхідна та вихідна кореспонденція
• Архів
• Інше

Відділ ІТ
• Підтримка веб-ресурсів
• Обслуговування серверів та мереж
• Інше

Відділ персоналу
• HR
• Інше

Відділ з питань адвокатського 
самоврядування

• Забезпечення діяльності РАУ 
• Підготовка до З’їздів адвокатів України
• Координація роботи та комунікація з

Вищими та  регіональними ОАС
• Питання доступу до професії (кваліфікаційні 

процедури, стажування)
• Питання дисциплінарних процедур
• Інше

Відділ ЄРАУ
• Єдиний реєстр адвокатів України 
• Щорічні внески
• Статистика
• Інше

Відділ підтримки роботи структурних
одиниць НААУ 

• Підтримка діяльності структурних одиниць НААУ, 
РАУ

• Супровід діяльності Благодійного Фонду 
НААУ, РАУ

• Координація та контроль за діяльністю Вищої 
школи адвокатури

• Забезпечення діяльності науково-консультативної 
ради

• Забезпечення діяльності Центру досліджень 
адвокатури і права

• Забезпечення діяльності UNBA Next Gen
• Представництва НААУ, РАУ за кордоном
• Забезпечення діяльності Експертної ради
• Забезпечення діяльності номінаційного комітету
• Інше 

Відділ зв’язків з громадськістю
• Відносини зі ЗМІ
• Соціальні медіа
• Спіч/ньюзрайтинг
• Копірайтинг 
• Анкетування, обробка та аналіз результатів
• Інше

Відділ креативних сервісів 
• Дизайн
• Макетування
• Веб-дизайн
• Інше

Відділ веб-ресурсів 
• Розробка та підтримка веб-контенту
• Розсилки
• Інше

Видавничий відділ 
• Підготовка та друк методичних рекомендацій
• Підготовка промо- та інформматеріалів
• Підготовка та випуск Вісника НААУ
• Інформаційний бюлетень комітетів, секцій, 

робочих груп
• Новини судової практики
• Інше

Партнерська програма 
• Координація та підтримка партнерських програм
• Інше

Інше
• Переклад
• Підтримка заходів НААУ
• Фотограф
• Інше

Відділ супроводження секцій НААУ, РАУ
• З кримінального права та процесу
• З цивільного права та процесу
• З господарського права та процесу
• З адміністративного права та процесу
• З сімейного права
• З трудового права
• З земельного права
• З аграрного права
• З корпоративного права
• З податкового та митного права
• З міжнародного права
• Практика ЄСПЛ
• Практичні аспекти адвокатської діяльності
• З медіації
• З банківського, фінансового та страхового права
• З конституційного права
• З ІТ права
• З права інтелектуальної власності
• Інше

Відділ організації заходів
• Заходи НААУ, РАУ
• Підвищення кваліфікації
• Засідання РАУ (логістика)
• З'їзди адвокатів України (логістика)
• Інше

Керівник
Секретаріату НААУ, РАУ Заступник керівника 

Секретаріату НААУ, РАУ

Департамент самоврядуванняДепартамент забезпечення діяльності 
секретаріату НААУ, РАУ

Департамент професіїДепартамент комунікацій

ГОЛОВА НААУ, РАУСтруктура секретаріату 
РАУ, НААУ

— Пряме підпорядкування голові НААУ, РАУ

Затверджено рішенням РАУ
 № 141 від «11» червня 2016 року 

Відділ забезпечення адвокатської діяльності
• Помічник адвоката
• Іноземні адвокати
• Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльні-

стю
• Посвідчення адвоката
• Форми здійснення адвокатської діяльності
• Оподаткування адвокатської діяльності
• Ордер адвоката
• Центр кар’єри
• Питання ЄРАУ (подання інформації, витяги тощо)
• Менеджмент веб-кабінету адвоката
• Соціальні ініціативи для адвокатів
• Інше 

Фінансовий відділ
• Бухгалтерія
• Бюджетування
• Фінансова звітність
• Нарахування зарплати
• Інше

Юридичне управління:

· Юридичний відділ
• Робота з актами НААУ, РАУ

(систематизація та комунікація з ЛЗ)
• Розробка та контроль спільних 

міжвідомчих актів
• Інше

Відділ представництва в судах
• Представництво в судах
• Інше

Адміністративний відділ
• Підтримка офісу
• Закупки
• Автопарк
• Інше

Відділ документообігу та діловодства
• Вхідна та вихідна кореспонденція
• Архів
• Інше

Відділ ІТ
• Підтримка веб-ресурсів
• Обслуговування серверів та мереж
• Інше

Відділ персоналу
• HR
• Інше

Відділ з питань адвокатського 
самоврядування

• Забезпечення діяльності РАУ 
• Підготовка до З’їздів адвокатів України
• Координація роботи та комунікація з

Вищими та  регіональними ОАС
• Питання доступу до професії (кваліфікаційні 

процедури, стажування)
• Питання дисциплінарних процедур
• Інше

Відділ ЄРАУ
• Єдиний реєстр адвокатів України 
• Щорічні внески
• Статистика
• Інше

Відділ підтримки роботи структурних
одиниць НААУ 

• Підтримка діяльності структурних одиниць НААУ, 
РАУ

• Супровід діяльності Благодійного Фонду 
НААУ, РАУ

• Координація та контроль за діяльністю Вищої 
школи адвокатури

• Забезпечення діяльності науково-консультативної 
ради

• Забезпечення діяльності Центру досліджень 
адвокатури і права

• Забезпечення діяльності UNBA Next Gen
• Представництва НААУ, РАУ за кордоном
• Забезпечення діяльності Експертної ради
• Забезпечення діяльності номінаційного комітету
• Інше 

Відділ зв’язків з громадськістю
• Відносини зі ЗМІ
• Соціальні медіа
• Спіч/ньюзрайтинг
• Копірайтинг 
• Анкетування, обробка та аналіз результатів
• Інше

Відділ креативних сервісів 
• Дизайн
• Макетування
• Веб-дизайн
• Інше

Відділ веб-ресурсів 
• Розробка та підтримка веб-контенту
• Розсилки
• Інше

Видавничий відділ 
• Підготовка та друк методичних рекомендацій
• Підготовка промо- та інформматеріалів
• Підготовка та випуск Вісника НААУ
• Інформаційний бюлетень комітетів, секцій, 

робочих груп
• Новини судової практики
• Інше

Партнерська програма 
• Координація та підтримка партнерських програм
• Інше

Інше
• Переклад
• Підтримка заходів НААУ
• Фотограф
• Інше

Відділ супроводження секцій НААУ, РАУ
• З кримінального права та процесу
• З цивільного права та процесу
• З господарського права та процесу
• З адміністративного права та процесу
• З сімейного права
• З трудового права
• З земельного права
• З аграрного права
• З корпоративного права
• З податкового та митного права
• З міжнародного права
• Практика ЄСПЛ
• Практичні аспекти адвокатської діяльності
• З медіації
• З банківського, фінансового та страхового права
• З конституційного права
• З ІТ права
• З права інтелектуальної власності
• Інше

Відділ організації заходів
• Заходи НААУ, РАУ
• Підвищення кваліфікації
• Засідання РАУ (логістика)
• З'їзди адвокатів України (логістика)
• Інше

Керівник
Секретаріату НААУ, РАУ Заступник керівника 

Секретаріату НААУ, РАУ

Департамент самоврядуванняДепартамент забезпечення діяльності 
секретаріату НААУ, РАУ

Департамент професіїДепартамент комунікацій
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ГОЛОВА НААУ, РАУСтруктура секретаріату 
РАУ, НААУ

— Пряме підпорядкування голові НААУ, РАУ

Затверджено рішенням РАУ
 № 141 від «11» червня 2016 року 

Відділ забезпечення адвокатської діяльності
• Помічник адвоката
• Іноземні адвокати
• Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльні-

стю
• Посвідчення адвоката
• Форми здійснення адвокатської діяльності
• Оподаткування адвокатської діяльності
• Ордер адвоката
• Центр кар’єри
• Питання ЄРАУ (подання інформації, витяги тощо)
• Менеджмент веб-кабінету адвоката
• Соціальні ініціативи для адвокатів
• Інше 

Фінансовий відділ
• Бухгалтерія
• Бюджетування
• Фінансова звітність
• Нарахування зарплати
• Інше

Юридичне управління:

· Юридичний відділ
• Робота з актами НААУ, РАУ

(систематизація та комунікація з ЛЗ)
• Розробка та контроль спільних 

міжвідомчих актів
• Інше

Відділ представництва в судах
• Представництво в судах
• Інше

Адміністративний відділ
• Підтримка офісу
• Закупки
• Автопарк
• Інше

Відділ документообігу та діловодства
• Вхідна та вихідна кореспонденція
• Архів
• Інше

Відділ ІТ
• Підтримка веб-ресурсів
• Обслуговування серверів та мереж
• Інше

Відділ персоналу
• HR
• Інше

Відділ з питань адвокатського 
самоврядування

• Забезпечення діяльності РАУ 
• Підготовка до З’їздів адвокатів України
• Координація роботи та комунікація з

Вищими та  регіональними ОАС
• Питання доступу до професії (кваліфікаційні 

процедури, стажування)
• Питання дисциплінарних процедур
• Інше

Відділ ЄРАУ
• Єдиний реєстр адвокатів України 
• Щорічні внески
• Статистика
• Інше

Відділ підтримки роботи структурних
одиниць НААУ 

• Підтримка діяльності структурних одиниць НААУ, 
РАУ

• Супровід діяльності Благодійного Фонду 
НААУ, РАУ

• Координація та контроль за діяльністю Вищої 
школи адвокатури

• Забезпечення діяльності науково-консультативної 
ради

• Забезпечення діяльності Центру досліджень 
адвокатури і права

• Забезпечення діяльності UNBA Next Gen
• Представництва НААУ, РАУ за кордоном
• Забезпечення діяльності Експертної ради
• Забезпечення діяльності номінаційного комітету
• Інше 

Відділ зв’язків з громадськістю
• Відносини зі ЗМІ
• Соціальні медіа
• Спіч/ньюзрайтинг
• Копірайтинг 
• Анкетування, обробка та аналіз результатів
• Інше

Відділ креативних сервісів 
• Дизайн
• Макетування
• Веб-дизайн
• Інше

Відділ веб-ресурсів 
• Розробка та підтримка веб-контенту
• Розсилки
• Інше

Видавничий відділ 
• Підготовка та друк методичних рекомендацій
• Підготовка промо- та інформматеріалів
• Підготовка та випуск Вісника НААУ
• Інформаційний бюлетень комітетів, секцій, 

робочих груп
• Новини судової практики
• Інше

Партнерська програма 
• Координація та підтримка партнерських програм
• Інше

Інше
• Переклад
• Підтримка заходів НААУ
• Фотограф
• Інше

Відділ супроводження секцій НААУ, РАУ
• З кримінального права та процесу
• З цивільного права та процесу
• З господарського права та процесу
• З адміністративного права та процесу
• З сімейного права
• З трудового права
• З земельного права
• З аграрного права
• З корпоративного права
• З податкового та митного права
• З міжнародного права
• Практика ЄСПЛ
• Практичні аспекти адвокатської діяльності
• З медіації
• З банківського, фінансового та страхового права
• З конституційного права
• З ІТ права
• З права інтелектуальної власності
• Інше

Відділ організації заходів
• Заходи НААУ, РАУ
• Підвищення кваліфікації
• Засідання РАУ (логістика)
• З'їзди адвокатів України (логістика)
• Інше

Керівник
Секретаріату НААУ, РАУ Заступник керівника 

Секретаріату НААУ, РАУ

Департамент самоврядуванняДепартамент забезпечення діяльності 
секретаріату НААУ, РАУ

Департамент професіїДепартамент комунікацій
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Міжнародні досягнення НААУ

У 2019 році Національна асоціація адвокатів України продо-
вжувала поглиблювати співпрацю з міжнародними колегами. 
Комітет з міжнародних зв'язків НААУ значно розширив геогра-
фію присутності у світі (в т.ч. за рахунок відкриття шести нових 
іноземних представництв та продовження практики інституцій-
них візитів) та забезпечив безперервне представництво НААУ в 
ключових організаціях, що представляють об'єднання адвокатів 
з усього світу. Тривала співпраця з міжнародними інституціями 
дозволила в повній мірі відстояти інтереси української адво-
катури, яким постійно загрожують маніпулятивні обмеження з 
боку держави. Наприкінці 2019 року, НААУ стала першою в іс-
торії організацією з України, яка долучилася до активної участі 
в межах міжнародної програми “Один пояс, один шлях” під егі-
дою Китайської Народної Республіки, приєднавшись до спіль-
ноти адвокатур усієї Європи та Азії у цьому форматі співпраці, 
фактично відкривши новий ринок для українських адвокатів

30 січня 2019 року

Засідання ради Комітету з міжнародних зв'язків

Відбулося засідання ради Комітету з міжнародних зв’язків. Голо-
ва Комітету Іван Гречківський оголосив про основні пріоритети 
роботи Комітету у 2019 році в контексті підписання меморан-
думу про співпрацю, що укладений між НААУ та Міністерством 
закордонних справ. У зв’язку з цим було обговорено діяльність 
представництв НААУ за кордоном, координацію та звітність 
про їхню роботу. Рада Комітету ухвалила рішення звернутися 
до Ради адвокатів України про створення двох нових іноземних 
представництв НААУ – в Данії та Португалії (м. Порту). Під час 
засідання було також обговорено подальший розвиток взаємо-
дії НААУ з Радою правничих та адвокатських товариств Європи 
(ССВЕ), Міжнародною асоціацією адвокатів (ІВА) та Міжнарод-
ною спілкою адвокатів (UIA). Окрім цього, адвокати проаналізу-
вали поточні міжнародні активності НААУ – традиційний день 
англійського права, який проводиться спільно з Правничим то-
вариством Англії та Уельсу, а також підтримку Комітетом судо-
вих дебатів ім. Ф. Джесапа серед студентів-правників.

https://bit.ly/33LTkMu

У 2019 році Національна асоціація адвокатів України продовжувала 
поглиблювати співпрацю з міжнародними партнерами.

Голова комітету

Гречківський Іван Павлович
e-mail: i.grechkivsky@unba.org.ua

https://bit.ly/33LTkMu
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1-3 лютого 2019 року

КМЗ НААУ підтримав українську команду на 
конкурсі імені Ф. Джесапа

У Києві вчергове відбулися змагання з міжнародного права – 
судові дебати імені Ф. Джесапа. Цей турнір вважається най-
складнішим серед усіх судових дебатів, а його фінал щороку 
проходить у Вашингтоні (США). Cудові дебати ім. Філіпа Дже-
ссапа (Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition) 
– це змагання студентів-правників з міжнародного публічного 
права, під час якого проходять усні та письмові судові дебати 
за процедурою Міжнародного Суду ООН – головного судово-
го органу Організації Об’єднаних Націй. Національна асоціація 
адвокатів України виступила спонсором турніру, а члени мо-
лодіжного комітету NextGen та Комітету з міжнародних зв'язків 
зібрали благодійний внесок на подорож команди-переможця 
до Вашингтону.

https://bit.ly/2wDIxHX

18 лютого 2019 року

Голова іноземного представництва НААУ в 
Іспанії відвідала Україну

Голова іноземного представництва НААУ в Іспанії Лілія Мико-
лаїв відвідала з робочим візитом Україну. У ході зустрічі з Керів-
ником секретаріату НААУ Вадимом Красником та Заступником 
голови Комітету НААУ з міжнародних зв'язків Віталієм Власю-
ком було обговорено низку питань щодо подальшого розвитку 
відносин між адвокатурами України та Іспанії. Особливу увагу 
було приділено розбудові спільної з Міністерством закордон-
них справ України роботи на основі укладеного Меморандуму 
про співпрацю: захист прав українців в Іспанії, питання безоп-
латної правової допомоги, обмін досвідом щодо врегулювання 
низки проблемних питань. 

https://bit.ly/33LTofc

27 лютого 2019 року

НААУ продовжує співпрацю в рамках проекту 
Norlau

Відбулася зустріч керівництва НААУ з представниками проек-
ту, який реалізовує в Україні Міністерство юстиції і громадської 
безпеки Норвегії та посольство Норвегії. Проект націлений на 
розробку правової бази для розширення використання альтер-
нативних санкцій, не пов’язаних з позбавленням волі, скоро-
чення кількості ув’язнених та зменшення рецидивної злочин-
ності. У зустрічі взяли участь голова НААУ, РАУ Лідія Ізовітова, 
голова ВКДКА Сергій Вилков, керівник Секретаріату НААУ Ва-
дим Красник; керівник відділу проектної співпраці МЗС Норве-
гії Тур Мартін Мьоллер, старший радник МЗС Норвегії Хільде 
Аустад, голова проекту Norlau «Підтримка судової реформи в 
Україні через повномасштабне впровадження пробації в Укра-
їні» Віллі Гілл. Основною темою зустрічі стало продовження 

https://bit.ly/2wDIxHX
https://bit.ly/33LTofc


10

Звіт Національної Асоціації Адвокатів України 2019

співпраці адвокатури у реалізації проекту в Україні. Наступним 
етапом проекту є розробка системи електронного моніторин-
гу в рамках діяльності Робочої групи з питань удосконалення 
законодавства у сфері застосування кримінальних покарань, 
не пов’язаних з позбавленням волі (створена наказом Мінюсту 
від 22 лютого 2019 року). Концепцію у подальшому затверджує 
Міністерство юстиції.

https://bit.ly/2Uy2fwM

01 березня 2019 р.

Зустріч представників МЗС України та 
НААУ щодо реалізації Меморандуму про 
співробітництво

У Міністерстві закордонних справ відбулася зустріч голови Ко-
мітету НААУ з міжнародних зв’язків Івана Гречківського, заступ-
ника голови Комітету Віталія Власюка та заступників директора 
Департаменту стратегічних комунікацій МЗС Наталії Костенко 
і Юрія Рубашова. Центральним питанням зустрічі стала прак-
тична реалізація Меморандуму про співробітництво між МЗС 
України та НААУ, який був укладений у листопаді 2018 року. Іван 
Гречківський та Віталій Власюк поінформували колег щодо ін-
ституційної спроможності НААУ сприяти формуванню іміджу 
України, залучати інвестиції у національну економіку, захища-
ти права і свободи наших співвітчизників, що перебувають за 
кордоном. Сторони домовилися продовжити консультації для 
вироблення відповідної практики взаємодії щодо окреслених 
питань.

https://bit.ly/2WJYjLZ

04 березня 2019 року

Зустріч представників НААУ та МКЮ

Заступник Голови НААУ, РАУ Валентин Гвоздій представив 
доповідь про стан адвокатури в Україні, під час роботи 47-ої 
конференції президентів адвокатур Європи. Захід відбуваєть-
ся щорічно у Відні під егідою асоціації адвокатів Австрії. Цього 
року темою конференції було верховенство права. У конфе-
ренції взяли участь офіційні особи – федеральний міністр у 
конституційних питаннях, реформах, дерегуляції і юстиції, мер 
Відня. Програма конференції передбачала обговорення наці-
ональних звітів про стан адвокатури і звітів Ради правничих та 
адвокатських товариств Європи (ССВЕ) і Міжнародної асоціації 
адвокатів (ІВА). 

https://bit.ly/2JcN5ro

https://bit.ly/2Uy2fwM
https://bit.ly/2WJYjLZ
https://bit.ly/2JcN5ro
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Відбулася зустріч керівництва НААУ з делегацією Міжнародної 
комісії юристів (далі МКЮ), яка перебувала з ознайомчою мі-
сією в Україні. У зустрічі взяли участь заступник Голови НААУ, 
РАУ Валентин Гвоздій, заступник голови Комітету захисту прав 
адвокатів Ігор Колесников та член комітету Олег Гарник, за-
ступник голови Комітету з міжнародних зв’язків Віталій Власюк, 
керівник Секретаріату НААУ Вадим Красник, член Ради адво-
катів м. Києва Ганна Литвин. З боку МКЮ – директор програм 
МКЮ у Європі та Центральній Азії Розін Піллай, в.о. президента 
Асоціації адвокатів Нідерландів Моніка Бремер, адвокат Швей-
царії Жозеф Алкату, старший юридичний радник Європейської 
програми МКЮ Тимур Шакіров, юридичний консультант про-
грами Марія Рудько. Темою зустрічі стало дотримання прав ад-
вокатів в Україні. У зв’язку з цим, було обговорено причини по-
яви законопроекту «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»  
No 9055, а також закладені у ньому загрози для здійснення ад-
вокатами ефективного захисту, надання правничої допомоги 
усім громадянам України, існування незалежного адвокатсько-
го самоврядування. У ході зустрічі було наголошено, що уже 
на етапі розгляду законопроекту у парламенті проти цієї зако-
нодавчої ініціативи виступили також авторитетні правозахисні 
організації, такі як Українська Гельсінська спілка з прав людини, 
Харківська правозахисна група, Центр громадянських свобод, 
Регіональний центр прав людини, Фундація Відкритий Діалог. 
Окрім того, зауваження до законопроекту надав спеціальний 
доповідач ООН з питань незалежності суддів та адвокатів. Се-
ред інших аспектів реформування адвокатури було обговоре-
но зміни процедури доступу до професії. 

У темі порушень прав адвокатів України сторони домовилися 
про обмін оновленими систематизованими даними про такі 
факти. При цьому було підкреслено, що здебільшого порушни-
ками професійних прав є працівники правоохоронних органів, 
проте результативність притягнення до законної відповідаль-
ності за утиски адвокатів залишається мінімальною.

За підсумками перебування в Україні місія МКЮ підготувала 
пакет рекомендацій: 

https://bit.ly/33KTu6J

21 березня 2019 року

День англійського права

У березні 2019 р. у Києві вже втретє відкрився форум День 
англійського права, який традиційно проводиться Національ-
ною асоціацією адвокатів України спільно з Правничим товари-
ством Англії та Уельсу і Посольством Великої Британії в Україні.

Захід є майданчиком для інтеграції професійних спільнот укра-
їнських та британських юристів, розвитку юридичного бізнесу. 
Форум об’єднує лідерів ринку юридичних послуг Великої Бри-
танії та України під егідою провідних професійних організацій. 
Разом із тим, захід має ефект більш масштабний, ніж професійні 
задачі юристів, адже безпосередньо сприяє подальшому зміц-
ненню відносин між двома країнами, зростанню довіри між біз-
нес-спільнотами і притоку інвестицій.

В цьому році форум був присвячений українським стартапам, 

https://bit.ly/33KTu6J
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малому і середньому бізнесу на британському ринку, а також 
вирішенню судових спорів у Великій Британії та Україні й взає-
модії адвокатів двох країн у міжнародних питаннях. 

«Юристи мають важливу роль в розвитку міжнародного бізнесу 
і гарантуванні того, що суперечки вирішуються справедливо і 
ефективно. Велика Британія дуже пишається тим, що її пред-
ставники юридичної професії зробили значний внесок в утвер-
дження цих принципів. З іншого боку, збільшується кількість 
українських юридичних фірм, які ефективно конкурують на 
міжнародному юридичному ринку і багато з них представлені 
сьогодні тут. Ми бачимо, що правничий сектор в Україні зро-
стає, і продовжуємо активно сприяти співпраці з британськими 
колегами. Переконана, що ця подія інтенсифікує професійні 
відносини між юристами обох країн і сподіваюся, що вона ста-
не постійною у щоденниках юристів, які серйозно залучені у 
двосторонні юридичні питання», – сказала Перший секретар 
Посольства Великої Британії в Україні Кеті Котрелл, відкриваю-
чи офіційну частину заходу. Президент Правничого товариства 
Англії та Уельсу Крістіна Блеклоуз відзначила, що вперше пере-
буває в Києві з нагоди відкриття спільного форуму для україн-
ських та британських юристів. Представляючи місію та бачення 
професійної організації у понад 200 тисяч британських юрис-
тів, вона наголосила на тому, що міжнародна співпраця є од-
ним з центральних напрямків діяльності і стратегії Правничого 
товариства Англії та Уельсу. «Ми ніколи не працюємо в ізоляції 
– ми частина глобальної юридичної спільноти і співпрацюємо з 
колегами за кордоном. Лондон – це дім для майже ста юрисдик-
цій, і ми розміщуємо біля 200 іноземних юрфірм, які працюють 
в англійському праві та законодавстві інших юрисдикцій», – під-
креслила Крістіна Блеклоуз. Вона наголосила на тому, що для 
іноземних юридичних фірм англійська система права є однією 
з найбільш сприятливих: вона дуже відкрита та надає доступ 
до комерційної діяльності майже без обмежень. З точки зору 
кваліфікаційних процедур, іноземні адвокати можуть отримати 
право на практику через схему кваліфікаційного трансферу. 
Окрім того, прозорість, юридична визначеність і стабільність 
англійської системи права викликає довіру до правових інсти-
туцій для вирішення складних юридичних спорів. «Це юрисдик-
ція, яку обирають для вирішення багатьох складних суперечок, 
навіть якщо питання, яке вирішується, не має стосунку до на-
шого регіону юрисдикції», – наголосила президент Правнично-
го товариства Англії та Уельсу. Вона відзначила високий рівень 
взаємного інтересу професійних спільнот до налагодження 
контактів та розвитку співпраці, що викликано як чіткими пра-
вилами британського ринку так і зростанням ділової активності 
й інвестицій.

Зустріч керівництва професійних організацій 
адвокатів України та Англії і Уельсу

У рамках Дня англійського права, який проходив у Києві, а також 
за підтримки Правничого товариства Англії та Уельсу, Посоль-
ства Великої Британії в Україні та НААУ, відбулася зустріч керів-
ництва двох професійних організацій адвокатів. З боку НААУ у 
розмові взяли участь Голова НААУ, РАУ Лідія Ізовітова, заступ-
ник Голови НААУ, РАУ Валентин Гвоздій, голова ВКДКА Сергій 
Вилков, Голова Комітету НААУ з міжнародних зв’язків Іван Греч-
ківський та його заступник Віталій Власюк, керівник Секрета-
ріату НААУ Вадим Красник. Під час розмови з Президентом 
Правничого товариства Англії та Уельсу Крістіною Блеклоуз та 
радником з міжнародної політики Чікою Мюррей йшлося про 
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структури професійних організацій адвокатів, порядок доступу 
до професії, здійснення незалежних кваліфікаційних та дис-
циплінарних процедур, проведення підвищення кваліфікації. 
Зокрема зазначено, що багато в чому структури національно-
го рівня адвокатського самоврядування в Україні та структури 
Правничого товариства Англії та Уельсу подібні і передбача-
ють незалежність окремих органів, створених за принципом 
функціонального розподілу, та наявність центрального ре-
гулятора професії. Також йшлося про подолання гендерної 
дискримінації у юридичній професії. Цій темі був присвячений 
неформальний захід, який відбувся напередодні відкриття Дня 
англійського права. Учасниками зустрічі «Жінки у лідерстві в 
правничих професіях» стали представники провідних компа-
ній юридичного ринку та професійних організацій. НААУ на цій 
зустрічі представляла адвокат Ольга Просянюк, яка очолює но-
востворений Комітет з питань гендерної політики. За підсумка-
ми дискусії президент Правничого товариства Англії та Уельсу 
запропонувала укласти меморандум з НААУ для визначення 
пріоритетів співпраці. Однією з цілей Товариства є підтримка 
розвитку професійних організацій адвокатів в інших країнах та 
захист прав адвокатів по всьому світу.

https://bit.ly/2vMQdqY

4 – 5 квітня 2019 року

4-й Міжнародний форум адвокатів у Берліні 

У 2019 році Голова НААУ РАУ Лідія Ізовітова та заступник Го-
лови НААУ, РАУ Валентин Гвоздій взяли участь в 4-му міжна-
родному форумі адвокатів, який відбувається у Берліні 4 та 5 
квітня. Форум організовує Федеральна палата адвокатів Німеч-
чини (BRAK) кожні два роки. Ця подія є надзвичайно важливим 
майданчиком для обговорення усього спектру питань розвитку 
адвокатської професії по всьому світу. Центральною темою фо-
руму 2019 року стала адвокатська таємниця. Форум мав назву 
«Конфіденційність – занепокоєння юристів». 

https://bit.ly/3dvaW3K

11-13 червня 2019 року

Візит делегації НААУ до Іспанії

делегація НААУ на чолі з головою НААУ, РАУ Лідією Ізовітовою 
з ознайомчим візитом перебувала в Іспанії. В ході візиту відбу-
лася зустріч Голови НААУ, РАУ Лідії Ізовітової та Голови Іспан-
ської адвокатури Вікторії Ортега Беніто, під час якої було до-
сягнуто принципової домовленості про подальшу співпрацю. 
Також, українська делегація провела зустрічі з представниками 
Іспанської адвокатури та Ради адвокатів Мадрида, в ході якої: 
ознайомилася з організацією їх роботи, обговорила низку ак-
туальних питань інституційної взаємодії з українською адвока-
турою. Особливо цікавим аспектом такої співпраці є надання 
БПД, оскільки іспанська модель має переконливі переваги та 
заслуговує на подальше дослідження з метою вивчення питан-
ня імплементації деяких її складових в Україні. Тема БПД була 

https://bit.ly/2vMQdqY
https://bit.ly/3dvaW3K
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центральною під час зустрічі делегації НААУ у Міністерстві юс-
тиції Іспанії. Делегація НААУ також провела зустріч у Верховно-
му суді, який наразі розглядає справи щодо учасників конфлік-
ту довкола Каталонії. У цьому контексті обговорювався досвід 
взаємодії адвокатів та органів юстиції у резонансних справах 
та було наголошено на тому, що пріоритет права є безумов-
ним. Також було проведено ознайомчу екскурсію для україн-
ських адвокатів до Парламенту Королівства Іспанія. До складу 
делегації увійшли: голова Комітету з міжнародних зв’язків Іван 
Гречківський та його заступник Віталій Власюк, голова ВКДКА 
Сергій Вилков, голови рад адвокатів регіонів Сергій Удовичен-
ко, Вікторія Гайворонська, Галина Руденко, Тетяна Лещенко, 
Галина Якуба і керівник Секретаріату НААУ Вадим Красник. 
Голова РАУ Л. Ізовітова відзначила ефективні зусилля голови 
представництва НААУ в Іспанії Лілії Миколаїв і Комітету НААУ з 
міжнародних зв'язків з організації цього візиту та його програм-
ного наповнення, а також висловила вдячність Міністерству 
закордонних справ України та Посольству України в Іспанії за 
підтримку візиту українських адвокатів.

https://bit.ly/2Uh4Jk5

19 липня 2019 року

Українсько-німецький форум з питань захисту в 
кримінальному провадженні у Києві

НААУ, ВКДКА, Комітет НААУ з міжнародних зв'язків, секція НААУ 
з кримінального права спільно з Федеральною палатою ад-
вокатів Німеччини провели інформаційно-дискусійний захід з 
кримінального права та процесу.

Дискусію відкрили Голова НААУ, РАУ Лідія Ізовітова та Директор 
з міжнародного співробітництва Федеральної палати адвокатів 
Німеччини адвокат, д-р Вероніка Хоррер.

Тематика семінару була присвячена адвокатській практиці у 
кримінальних провадженнях у Німеччині та Україні.

Основним спікером дискусії став адвокат Отмар Кюрі, який 
виступив з доповідями про особливості кримінального про-
вадження у Німеччині. Дві дискусійні панелі були присвячені 
порівняльному аналізу особливостей захисту в умовах недо-
бросовісної процесуальної діяльності слідчого і прокурора 
в Україні та Німеччині і діяльності адвоката у кримінальному 
провадженні на стадії визначення стратегії роботи із доказами 
в Україні та Німеччині.

Голова секції НААУ з кримінального права Анжеліка Моісеєва 
виступила з доповіддю про  особливості захисту в умовах не-
добросовісної процесуальної діяльності слідчого і прокурора. 
Член Ради адвокатів України Оксана Каденко розповіла про 
діяльність адвоката у кримінальному провадженні на стадії ви-
значення стратегії роботи із доказами. Дискусія завершилася 
темою «Захист в кримінальному процесі – досвід Федеральної 
палати адвокатів Німеччини».

https://bit.ly/2XsPlDr

https://bit.ly/2Uh4Jk5
https://bit.ly/2XsPlDr
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Реакція міжнародного співтовариства на 
порушення прав адвокатів в Україні

Ще один візит до Німеччини делегації НААУ відбувся у липні 
2019 року. Метою робочої поїздки до Берліну стало вивчення 
досвіду Федеральної палати адвокатури Німеччини (BRAK) у 
розвитку самоврядного інституту адвокатури, підвищення ква-
ліфікації, доступу до адвокатської професії, здійснення дисци-
плінарних процедур. Обговорення також було сфокусоване на 
темі бюджетування, Contract Management і юридичного су-
проводу IT, професійних прав адвокатів, проведення загальних 
зборів та організації роботи комітетів у складі професійної ор-
ганізації адвокатури. 

https://bit.ly/2WHaF7K

19 вересня 2019 року

Українсько-німецький форум з питань захисту в 
кримінальному провадженні в Одесі

В Одесі відкрився українсько-німецький форум з питань захи-
сту в кримінальному провадженні. Захід організований Націо-
нальною асоціацією адвокатів України спільно з Федеральною 
палатою адвокатів Німеччини (BRAK) та Німецьким Фондом 
міжнародного правового співробітництва (ІRZ). Подія масш-
табна як за кількістю учасників, так і за професійністю спікерів. 
Так, на форум прибули понад 200 найкращих адвокатів зі всіх 
куточків України. Німеччину представляли Директор міжна-
родної галузі Федеральної Палати адвокатів д-р Вероніка Хор-
рер, представник Німецького Фонду міжнародного правового 
співробітництва (IRZ) Геннадій Рижков, а також члени комітету 
з питань кримінального права Федеральної палати адвокатів, 
проф. Др. Ян Бокемюль та Др. Аннетте фон Штеттен. Відкрива-
ючи захід, Голова НААУ, РАУ Лідія Ізовітова подякувала німець-
ким колегам за співпрацю, яка триває вже понад 7 років, а також 
розповіла, наскільки потужна та фахова дискусія чекає адвока-
тів цього разу. «Сьогодні до нас приїхали два члени одного з 
найвпливовіших комітетів з питань кримінального права Феде-
ральної палати адвокатів. Це дуже знані адвокати в галузі кри-
мінального права і процесу. Щоб ви розуміли, в цьому комітеті  
12 осіб – найкращих в своїй галузі. Вони настільки відомі і поваж-
ні, що висновки цього комітету мають величезне значення для 
німецького парламенту, і інколи їхні думки стають основою для 
певних законопроектів і прийнятих законів», – наголосила Лідія 
Ізовітова. Д-р Вероніка Хоррер підкреслила, що Федеральна 
палата адвокатів Німеччини тісно співпрацює з колегами у по-
над 40 країнах світу, та відзначила високий рівень адвокатури 
в Україні. «Нам незнайома жодна адвокатура Східної Європи, 
яка так стрімко і якісно розвивається, як українська. І в цьому 
величезна заслуга ваших органів самоврядування, особливо 
НААУ. У дуже багатьох питаннях ваші органи самоврядування 
знайшли унікальні рішення і створили системи, яких немає у 
нас. Зокрема, особистий електронний кабінет та електронна 
система підвищення кваліфікації», – сказала Вероніка Хоррер. 
Геннадій Рижков наголосив на важливості обміну досвідом між 
українськими та німецькими адвокатами для останніх, адже 

https://bit.ly/2WHaF7K
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саме українські правники, на його думку, можуть добре присто-
совуватись до екстремальних умов. «Цей захід підтримується 
Федеральним міністерством юстиції і співфінансується Фе-
деральним міністерством закордонних справ. З цього можна 
зрозуміти рівень підтримки і співпраці, яким надається велике 
значення в Німеччині. Це не тільки навчання адвокатів, а вза-
ємний обмін досвідом. Німецькі адвокати можуть навчитися у 
українських колег, як, наприклад, діяти в екстремальних умо-
вах, що добре знають правники в Україні», – зазначив Геннадій 
Рижков. Під час форуму обговорювались теми ходу досудового 
розслідування, захисту у складних кримінальних справах, вико-
нання вироків. Також велись дискусії щодо проблем дисбалан-
су повноважень обвинувачення і захисту, засобів оскарження, 
можливості перегляду справ тощо.

https://bit.ly/3boYwZb

У жовтні 2019 року

Представники НААУ відвідали міжнародну 
конференцію в Баку

Делегація НААУ взяла участь у міжнародній конференції на 
тему «Сильний і авторитетний інститут адвокатури – вимога 
часу», що проходила в Баку. Організаторами заходу стали Ко-
легія адвокатів Азербайджанської Республіки спільно з Німець-
ким товариством міжнародного співробітництва – GIZ. Під час 
конференції, що проходила у двох сесіях, спікери торкнулися 
тем організації роботи адвоката, адвокатської етики, проблем 
законодавства та сучасних викликів адвокатури. Також учасни-
ки заходу провели порівняльний аналіз вимог і умов, яких по-
винні дотримуватися адвокати в процесі захисту прав людини 
у різних країнах світу. 

https://bit.ly/3dtfA2g

15 жовтня 2019 року

НААУ відзначила вклад Голови Ордену адвокатів 
Португалії Гіл’єрме Фігейредо у двостороннє 
співробітництво

Посол України в Португалії Інна Огнівець та голова Представ-
ництва Національної асоціації адвокатів України в Португалії 
Віктор Архіпов вручили Почесну відзнаку НААУ голові Ордену 
адвокатів Португалії Гіл’єрме Фігейредо. Його було відзначено 
за вклад у започаткування співробітництва між Орденом адво-
катів Португалії та Національною асоціацією адвокатів України. 
Під час зустрічі були також обговорені питання подальшого 
співробітництва та підписання деяких протоколів між Орденом 
адвокатів Португалії та НААУ. Вручення нагороди відбулося у 
Посольстві України в Португальській Республіці у місті Лісабон.  
 
https://bit.ly/3aj4mLF

https://bit.ly/3boYwZb
https://bit.ly/3dtfA2g
https://bit.ly/3aj4mLF
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28 жовтня 2019 року

Відкрито представництво НААУ в Італії, м.Прато

Національна асоціація адвокатів України відкрила представни-
цтво у Республіці Італія у регіоні Тоскана в місті Прато. Відпо-
відне рішення ухвалено 21 вересня 2019 року під час засідання 
Ради адвокатів України в Одесі. Директором представництва 
призначено Олену Рябенко. Це вже 34-те представництво 
НААУ за кордоном та третє – в Італії. Офіси в Італійській Рес-
публіці функціонують у містах Генуя та Мілан. Представництва 
НААУ за кордоном були створені задля вдосконалення роботи 
НААУ на міжнародній арені, згідно діючого законодавства Укра-
їни, статуту НААУ та Положення про Раду адвокатів України. 
Іноземне представництво НААУ за кордоном не є юридичною 
особою, перебуває на самофінансуванні і здійснює самостій-
ну діяльність в інтересах НААУ та в межах законодавства краї-
ни-перебування.

11 листопада 2019 року

Зустріч з делегацією Венеціанської комісії

Відбулася зустріч Голови НААУ, РАУ Лідії Ізовітової з членами 
делегації Венеціанської комісії, які перебувають в Україні з ме-
тою аналізу та консультацій щодо закону «Про внесення змін 
до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського 
врядування». У зустрічі з боку НААУ взяли участь також заступ-
ник Голови НААУ, РАУ Валентин Гвоздій, керівник Секретаріа-
ту НААУ Вадим Красник, екс-член ВККСУ Олександр Дроздов. 
Предметом діалогу стала атмосфера обговорення та прийнят-
тя законодавства в сфері правосуддя. За підсумками зустрічі, 
яка відбулася на запрошення офісу Ради Європи в Україні, Го-
лова НААУ передала консолідовану позицію адвокатури щодо 
законопроектів No1008 та No1013 (щодо скасування адвокат-
ської монополії). 

https://bit.ly/39lZeFc

У листопаді 2019 року

63-й конгрес Міжнародної спілки адвокатів, який 
проходив у Люксембурзі

Делегація НААУ взяла участь у роботі 63-го конгресу Міжна-
родної спілки адвокатів, який проходив у Люксембургу. Щоріч-
но Конгрес UIA об’єднує близько 1000 юристів з усього світу 
для обговорення важливих юридичних питань. На цьому ж Кон-
гресі розглядались дві основні теми: 

Інновації та закон: там, де пристрасть зустрічає розум. 
Бізнес та права людини. 

https://bit.ly/2UhJcbf

https://bit.ly/39lZeFc
https://bit.ly/2UhJcbf
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У листопаді 2019 року

5-й економічний форум Україна-Литва

Голова представництва НААУ у Литві Сергій Бедрига взяв участь у ро-
боті 5-го економічного форуму Україна-Литва, організованого Укра-
їнською спілкою промисловців та підприємців (УСПП). Захід проходив 
27-28 листопада у Вільнюсі. У роботі форуму взяли участь Президен-
ти України та Литви Володимир Зеленський та Гітанас Науседа. На 
захід приїхали понад 150 підприємців з двох країн. Обговорювались 
питання стану українсько-литовського торговельно-економічного та 
інвестиційного співробітництва, а також перспективні взаємовигід-
ні форми подальшої спільної роботи. Учасники форуму відзначили, 
що наразі Україна активно переймає досвід Литви щодо адаптації 
до європейських стандартів та технічних регламентів, без чого не є 
можливими ні промислова модернізація, ні розширення вітчизняного 
експорту. Раніше Сергій Бедрига взяв участь та виступив з окремою 
доповіддю у черговому засіданні Громадської ради при Посольстві 
України у Литовській Республіці за участі Посла України в ЛР Воло-
димира Яценківського, очільників та активу українських громадських 
організацій Литви.

https://bit.ly/39jQ8cb

8 грудня 2019 року

Участь НААУ у форматі “Один пояс, один шлях” та 
Глобальному адвокатському форумі

На запрошення китайської сторони 8 грудня 2019 року делегати Націо-
нальної асоціації адвокатів України – заступник голови та секретар Ко-
мітету з міжнародних зв’язків, адвокати Віталій Власюк та Олег Клим’юк 
взяли участь в установчому з’їзді Міжнародної адвокатської асоціації 
«Один пояс – один шлях» – The Belt and Road International Lawyers 
Association (BRILA) та Глобальному адвокатському форумі (Global 
Lawyers’ Forum). Цій події передувала клопітка підготовча робота, у 
якій взяла участь, у тому числі, НААУ. Урочистості пройшли в Міжна-
родному конференц-центрі Гуанчжоу, де зазвичай проходять засідан-
ня парламенту провінції Гуандун. Учасниками події стали 63 делегати 
з 25 держав, включаючи США, Китай, Російську Федерацію, Іспанію, 
Італію, Туреччину, Польщу та інші держави. Під час установчого з’їзду 
було обрано керівні органи асоціації, затверджено Статут організації 
та окреслено першочергові плани подальшої діяльності. Очолив орга-
нізацію керівник Всекитайської асоціації адвокатів, член Конституцій-
ної комісії КНР, адвокат Ван Дзюнфен. Віце-президентами організації 
обрано Голову Правничого товариства Сингапуру Грегорі Віяєндрана, 
новообраного Президента Асоціації адвокатів Індії Прашанта Кумара, 
Президента Корейської асоціації адвокатів Чан Хі Лі, віце-президента 
Всекитайської асоціації адвокатів Джан Сюебіна. Із привітальним сло-
вом перед делагатами виступив Міністр юстиції КНР Фу Дженхуа. За-
хід широко висвітлювався у місцевих та міжнародних засобах масової 
інформації. Вручаючи новобраному Президенту BRILA Ван Дзюнфену 
пам’ятні сувеніри НААУ, Віталій Власюк відзначив готовність україн-
ської сторони всіляко долучатися до конструктивної роботи в рамках 
цієї організації. Окрім цього, Віталій та пан Ван домовилися здійснити 
двосторонній обмін офіційними візитами уже наступного року. «Укра-
їнська адвокатура готова співпрацювати з усім світом задля взаємного 
розвитку та процвітання. Ми вітаємо та будемо натхненно долучатися 
до будь-яких ініціатив, що відповідають цінностям та інтересам укра-
їнської адвокатури та бізнесових кіл», – підкреслив Віталій Власюк. 
 
https://bit.ly/3akhd0b

https://bit.ly/39jQ8cb
https://bit.ly/3akhd0b
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11 грудня 2019 року

Візит членів КМЗ НААУ до ОАЕ 

На запрошення очільника закордонного представництва НААУ в 
Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) пана Сергія Карпенко в ОАЕ 
побували заступник Голови комітету з міжнародних зв’язків Віта-
лій Власюк та секретар комітету Олег Клим’юк. У ході візиту було 
проведено офіційні зустрічі з Надзвичайним та Повноважним По-
слом України в ОАЕ Юрієм Полурезом та Консулом Олександром 
Хом’яком, під час яких обговорювалися практичні аспекти співп-
раці між НААУ та МЗС на основі раніше підписаного Меморан-
думу. Зокрема, Віталій Власюк підкреслив готовність адвокатури 
сприяти захисту прав співвітчизників, що перебувають в ОАЕ. У 
свою чергу, українські дипломати погодилися, що адвокати мо-
жуть неабияк посприяти не тільки захистові прав українців, а й 
залученню інвестицій в Україну, розбудові міждержавних стосун-
ків між Україною та ОАЕ тощо. Пан Посол звернув окрему увагу 
на випадки зловживання довірою українців, що погоджуються 
перевезти в ОАЕ начебто ліки. Проте насправді ці ліки виявля-
ються забороненими до ввезення в ОАЕ, відтак чимало українців 
потрапляють за ґрати. Також обговорили ініціативу Уряду щодо 
запровадження подвійного громадянства України. Сторони по-
годились, що питання працевлаштування іноземців потребує за-
конодавчого врегулювання в Україні з метою уникнення зловжи-
вань у цій сфері з боку недобросовісних посередників в Україні. 
Віталій Власюк окремо відзначив ефективну роботу закордонного 
представництва НААУ, очолюваного Сергієм Карпенко: «Ми пе-
реконалися, що наше представництво в м. Дубай – серед лідерів 
за темпами виконання завдань, що НААУ покладає на свої пред-
ставництва. Це підтверджує і висока оцінка з боку дипломатичних 
установ України в ОАЕ. Розраховуємо, що інші наші представни-
цтва не відставатимуть. Втім, ми поїдемо і переконаємося». НААУ 
та керівництво Комітету з міжнародних зв’язків, Іван Гречківський 
і Віталій Власюк, приділяють особливу увагу розбудові мережі 
ефективно функціонуючих закордонних представництв НААУ. 

https://bit.ly/3btnM0D

17 грудня 2019 грудня 

Поглиблення співпраці з адвокатурою 
Азербайджану

відбулася зустріч заступника Голови НААУ Валентина Гвоздія з 
начальником Хурдаланського районного бюро Колегії адвока-
тів Республіки Азербайжан Айханом Рустамзаде. Під час зустрічі 
було обговорено поглиблення співпраці між адвокатурами двох 
країн та участь національних асоціацій у міжнародних організаці-
ях адвокатів та міжнародних проектах. Валентин Гвоздій запевнив 
у тому, що НААУ готова ділитися досвідом розбудови міжнародної 
діяльності та послідовно підтримувати прагнення Азербайджа-
ну інтегруватися до різних міжнародних форматів та організацій 
європейської адвокатури. В цьому контексті було домовлено про 
підготовку відкриття представництва НААУ в Азербайджані. Де-
талізуючи напрямки взаємодії, сторони обговорили проведення 
спільних заходів з різноманітної тематики, зокрема, медичного пра-
ва. У зустрічі також взяли участь керівник Секретаріату НААУ Вадим 
Красник та секретар Комітету з міжнародних зв’язків Олег Клим’юк. 
 
https://bit.ly/33L35ua

https://bit.ly/3btnM0D 
https://bit.ly/33L35ua
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Національна рада 
адвокатів Франції

Національна асоціація 
адвокатів Італії

Національна асоціація 
адвокатів Литви

Федерація 
правничих товариств 

Канади

Всекитайська 
асоціація адвокатів

Асоціація адвокатів 
Азербайджану

Міжнародна асоціація 
адвокатів «Один пояс, 

один шлях»

НААУ співпрацює з іноземними адвокатурами 
та міжнародними організаціями

Правниче товариство 
Англії та Уельсу

Рада адвокатів 
Англії та Уельсу

Республіканська колегія 
адвокатів Білорусі

Асоціація 
адвокатів Грузії

Асоціація Українських 
правників Америки

Асоціація правників 
Канади

Німецька Федеральна 
палата адвокатів 

DeutscherAnwaltVerein 
– Спілка адвокатів 

Німеччини

USAID – Агентство США з 
міжнародного розвитку

Рада Європи
Американська Асоціація 

Адвокатів
Посольство Великої 

Британії в Україні

Німецький Фонд 
міжнародного правового 

співробітництва

Міжнародна спілка 
адвокатів

Міжнародна 
асоціація адвокатів

Рада адвокатських та 
правничих товариств 

Європи
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Розширення кола партнерів НААУ

У 2019 році Національна асоціація адвокатів України започаткувала 
співробітництво з десятьма національними та міжнародними 
організаціями

Національна асоціація адвокатів України 
та Мережа правового розвитку уклали 
Меморандум про співпрацю

Національна асоціація адвокатів України та Мережа правового 
розвитку уклали Меморандум про співпрацю, що сприятиме 
залученню адвокатів органами місцевого самоврядування до 
надання правової допомоги, а також розвитку надання право-
вої допомоги на умовах «Pro Bono». Крім цього, спільна діяль-
ність буде спрямована на підвищення рівня поінформованості 
громадян щодо захисту їхніх прав, зокрема, права на безоп-
латну правову допомогу. Співпраця передбачає проведення 
спільних заходів, підготовку та впровадження спільних проек-
тів, поширення інформації про співробітництво.

https://bit.ly/3dNSUJU

НААУ та Координаційний центр з надання 
правової допомоги домовилися про 
співпрацю

Національна асоціація адвокатів України підписала Меморан-
дум про співпрацю з Координаційним центром з надання пра-
вової допомоги. Документ передбачає проведення спільних 
заходів з підвищення кваліфікації адвокатів. Сторони можуть 
залучати навчальні та наукові заклади, міжнародні, благодійні 
та громадські організації, сприяти спільній організації заходів 
з підвищення кваліфікації радами адвокатів регіонів та Вищою 
школою адвокатури при НААУ, регіональними центрами БПД.

https://bit.ly/2R0XuLm

https://bit.ly/3dNSUJU
https://bit.ly/2R0XuLm
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НААУ уклала меморандум про 
співробітництво з Нотаріальною палатою

Національна асоціація адвокатів України домовилась про спів-
робітництво з Нотаріальною палатою України. Меморандум 
укладено з метою активізації взаємодії та обміну інформацією 
між самоврядними організаціями двох юридичних професій, 
а також здійснення наукової діяльності та сприяння розвит-
ку сімейного права, забезпечення ефективного захисту прав 
суб’єктів сімейних правовідносин.

https://bit.ly/2X1YWRk

НААУ та Асоціація сімейних медіаторів 
уклали Меморандум про співробітництво

Меморандум про співробітництво Національна асоціація адво-
катів України уклала і з Громадською організацією «Асоціація 
сімейних медіаторів». Метою співпраці є обмін інформацією і 
досвідом, забезпечення ефективного захисту прав суб’єктів сі-
мейних правовідносин, поглиблення практичного досвіду шля-
хом створення алгоритмів та стратегій позасудового захисту 
прав та інтересів учасників сімейних правовідносин. У рамках 
документу передбачається розробка спільних пропозицій і ре-
комендацій щодо проектів законів та інших нормативно-пра-
вових актів, державних програм і планів дій, спрямованих на 
забезпечення якості надання в Україні послуг сімейної медіації.

https://bit.ly/3dL4KVu

НААУ та Ліга медіаторів України 
домовилися про координацію зусиль та 
спільні проекти

Національна асоціація адвокатів України та Ліга Медіаторів 
України уклали Меморандум, в рамках якого головною метою 
співпраці є консолідація зусиль сторін, спрямованих на здійс-
нення заходів з поширення медіації серед адвокатської спіль-
ноти, обмін інформацією і досвідом, популяризації медіації 
як способу мирного вирішення конфліктів в Україні. Сторони 
сприятимуть створенню та спільній сертифікації навчальних 
програм з медіації для адвокатів та проведенню спільних захо-
дів, направлених на підвищення кваліфікації адвокатів.

https://bit.ly/2R5aeAG

https://bit.ly/2X1YWRk
https://bit.ly/3dL4KVu
https://bit.ly/2R5aeAG
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НААУ, ЦСПД і ССП домовилися про 
співпрацю

Меморандум про співробітництво Національна асоціація адво-
катів України уклала також і з Центром сімейно-правових до-
сліджень. Метою його є обмін інформацією і досвідом, аналіз 
існуючих проблем сімейних правовідносин та розробка і впро-
вадження проектів, спрямованих на їхнє вирішення. Документ 
також передбачає здійснення досліджень у сфері сімейного 
права та ведення навчальної і наукової діяльності задля роз-
витку сімейних правовідносин на основі кращих європейських 
і світових практик.

https://bit.ly/2QZjxSI

НААУ та Українське співтовариство 
будівельного права домовилися про 
співпрацю

Ще один Меморандум про співпрацю Національна асоціа-
ція адвокатів України підписала з Громадською організацією 
«Українське співтовариство будівельного права». Передбачена 
Меморандумом співпраця допоможе впровадженню в Україні 
сучасних міжнародних будівельних норм та правил здійснення 
діяльності в сфері будівництва та пов’язаних галузях, участь в 
розробленні нормативно-правових актів, навчанню та підви-
щенню кваліфікації спеціалістів (фахівців) у сфері будівельно-
го права. Метою даного Меморандуму є сприяння сторонами 
впровадженню в Україні сучасних міжнародних будівельних 
норм та правил здійснення діяльності в сфері будівництва та 
пов’язаних галузях, участь в розробленні нормативно-правових 
актів, навчанню та підвищенню кваліфікації спеціалістів (фахів-
ців) у сфері будівельного права.

https://bit.ly/3bIFqgK

НААУ та Асоціація ОТГ підписали 
меморандум про співпрацю

Крім того, Національна асоціація адвокатів України підписала 
Меморандум про співпрацю з Асоціацією об’єднаних територі-
альних громад. Проект став можливим завдяки сприянню Ради 
Європи, яка започаткувала взаємодію між НААУ і Асоціацією 
ОТГ. Сторони домовились співпрацювати у підвищенні пра-
вової культури українців, вдосконаленні професійного рівня 
депутатів та посадовців місцевих рад, підсиленні інтересу су-
спільства до управління державними справами на місцевому 
рівні та формуванні законодавства і чіткої правозастосувальної 
практики в Україні.

https://bit.ly/3bFO8fS

https://bit.ly/2QZjxSI
https://bit.ly/3bIFqgK
https://bit.ly/3bFO8fS
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НААУ та Всесвітня асоціація медичного 
права домовилися поглибити співпрацю

Національна асоціація адвокатів України підписала Меморан-
дум про взаєморозуміння з Всесвітньою асоціацією медичного 
права. Сторони домовилися співпрацювати з метою просу-
вання та підтримки міжнародного співробітництва у сфері ме-
дичного права, фармацевтичного права, біоетики, права гро-
мадського здоров’я у сфері освіти та професійного розвитку 
адвокатури.

https://bit.ly/3dNT584

НААУ та Національна асоціація 
арбітражних керуючих України 
домовилися про співпрацю

Меморандум визначає такі напрямки співпраці, як аналіз зако-
нодавства у сфері банкрутства, сприяння внесенню змін для 
кращого законодавчого регулювання цього процесу; здійснен-
ня моніторингу та оцінювання дотримання вимог Кодексу Укра-
їни з процедур банкрутства та законів України всіма учасни-
ками правовідносин у сфері банкрутства; реалізація стратегії 
реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових 
інститутів; сприяння розвитку законодавчої бази для приватних 
юридичних професій, зокрема, адвокатів та арбітражних керу-
ючих.

https://bit.ly/2wJJrD6

https://bit.ly/3dNT584
https://bit.ly/2wJJrD6
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Національна асоціація адвокатів України об’єднує біль-
ше 55 тисяч адвокатів України, є офіційною професій-
ною організацією, уповноваженою державою на вико-
нання ряду функцій. Наші представництва працюють у  
18-ти державах світу. 

Інтенсивні контакти НААУ з іноземними професійними асоціа-
ціями та національними адвокатурами інших країн працюють на 
міжнародну репутацію української адвокатури та відкривають 
нові можливості для розширення масштабів діяльності. 

У складі Національної асоціації адвокатів України діють комітети 
та секції, які фокусують свою діяльність на актуальних пробле-
мах як адвокатського самоврядування і становлення в Україні 
європейської адвокатури, так і на розвитку різних галузей зако-
нодавства. 

Партнерська програма Національної асоціації адвокатів Украї-
ни  заснована у 2016 році і пропонує низку форматів співпраці, 
які надають Вам ексклюзивні привілеї статусу: 

•  Генерального партнера НААУ;

•  Партнера НААУ;

•  Партнера секції НААУ;

•  Партнера заходу;

•  Партнера-банку;

•  Партнера-страхової компанії;

•  Генерального партнера Вищої школи адвокатури;

•  Партнера «Вісника Національної асоціації адвокатів 
України»;

•  Партнера видання/книги.

Участь у партнерській програмі дає реальні можливості зробити 
внесок у творення ключового компоненту правової держави — 
незалежної адвокатури, безпосередньо взяти участь у розвитку 
адвокатського самоврядування та напрацюванні законодав-
ства. Партнери НААУ мають можливість долучитися до роботи 
комітетів, секцій та представництв НААУ за кордоном. Окрім 
того, партнерська співпраця надає переваги для професійного 
зростання співробітників компаній-партнерів, які можуть висту-
пати як експертами на заходах НААУ, так і вдосконалювати свій 
рівень як учасники програм з підвищення кваліфікації адвокатів. 

Додаткову інформацію про Партнерську програму НААУ Ви 
зможете отримати за наступними контактами:

тел.: +380 44 392 7371; 

факс: +380 44 392 7370;

e-mail: v.krasnyk@unba.org.ua.

Красник Вадим Володимирович, 

Керівник Секретаріату НААУ, РАУ

Переглянути Партнерську програму 
в форматі PDF можна за посиланням:

https://bit.ly/2LvhiTX

Партнерська програма 2020

https://bit.ly/2LvhiTX
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II

ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ 
НААУ В 2019 
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Впродовж 2019 року НААУ системно протистояла спробам 
влади нав’язати адвокатурі нову редакцію профільного за-
кону. Законопроект № 9055 став символом відстоювання 
адвокатурою свого права на власну позицію у судовій ре-
формі, коли влада зазіхає на права адвокатів і незалежний ста-
тус органів адвокатського самоврядування. Це була непроста 
боротьба за своє право бути почутими. 

«Чи виходили ми з корпоративного інтересу? Ні! В де-
мократичній правовій державі реформа адвокатури має 
здійснюватися із дотриманням міжнародних стандартів 
регулювання адвокатської професії та захисту прав лю-
дини. Зміни до профільного законодавства мають сприяти 
утвердженню конституційного права громадян на про-
фесійну правничу допомогу та вільний вибір захисника, 
посилювати інструментарій захисту прав людини. Законо-
проект 9055 не відповідав таким цілям. Більше того, створював 
корупційні вікна. Він мав би руйнівний ефект для системи само-
врядування, престижу професії, стандартів адвокатської діяль-
ності. У тій битві ми перемогли», – переконана Голова НААУ, 
РАУ Лідія Ізовітова.

У лютому 2019 року З'їзд адвокатів України закликав ВРУ 
повернути законопроект №9055 "Про адвокатуру та адво-
катську діяльність" суб'єкту законодавчої ініціативи.

«Ми не можемо погодитися з тим, що напрацьований у тіньовий 
спосіб та наповнений корупційними ризиками і обмеженнями 
професійних прав законопроект є справжньою реформою ад-
вокатури. Критична позиція адвокатури стосовно законопроек-
ту 9055 закріплена в численних заявах Ради адвокатів України, 
резолюціях рад адвокатів регіонів, резолюціях конференцій ре-
гіонів, публічних виступах багатьох наших колег. Ми чітко бачи-
мо наміри авторів законопроекту розділити самоврядну адво-
катуру на маленькі князівства, які будуть занадто слабкі для того, 
щоб протистояти наступу на адвокатуру та захищати кожного 
нашого колегу, права якого порушено. Ми чітко бачимо наміри 
перетворити адвокатів на статистів, маріонеток, з декоратив-
ною функцією, залежних від суддів та правоохоронців», — ска-
зала Голова НААУ.

Про наступ на адвокатуру свідчить системний аналіз по-
ложень законопроекту:

• ризики втрати прав та гарантій адвокатської діяльності 
через інструментарій, який пропонується запровадити  
через певні положення процесуальних кодексів ( у па-
кеті);

• знищення принципу конфіденційності;

• обмеження конституційних прав громадян на правничу 
допомогу з перекресленням  права громадян на вільний 
вибір захисника;

• обмеження доступу громадян до професії адвоката;

• повне розбалансування єдиної професійної саморе-
гульованої організації адвокатів (створеної на вимогу 
ПАРЕ 1995 року для вступу України в Європейську асо-
ціацію);

• численні корупційні ризики, які визнав відповідний пар-
ламентський комітет.

Конституційна реформа та зміни до 
законодавства про адвокатуру

У публічному просторі перед суспільством і перед владою статус єдиної 
професійної організації адвокатури означає можливість говорити єдиним 
голосом професії. Це важливо в ситуаціях, коли потрібно консолідовано 
протистояти спробам обмежити права адвокатів шляхом законодавчих 
змін, що не відповідають міжнародним стандартам захисту прав людини.
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Міжнародна реакція на законопроект №9055 була 
негативною. 

У листі спеціального доповідача ООН з питань незалеж-
ності суддів та адвокатів Дієго Гарсія-Саян до Президента 
України Петра Порошенка було висловлено зауваження 
щодо змісту законопроекту «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність» № 9055. Насамперед було вказано, що деякі поло-
ження законопроекту No 9055 «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність» не відповідають міжнародним стандартам. Відсут-
ність належної консультації з адвокатами під час законотворчо-
го процесу є порушенням незалежності адвокатської спільноти. 
У листі зазначалося, що законопроект включає низку положень, 
які можуть поставити під загрозу вільне та незалежне здійснен-
ня юридичної професії і здатність Національної асоціації адво-
катів захищати інтереси своїх членів та незалежність адвокат-
ської професії в цілому. Зауваження спецдоповідача ООН до 
тексту законопроекту викладено на 7 сторінках. Зокрема, вони 
стосуються таких розділів законопроекту, як доступ до професії, 
дисциплінарні провадження, вимоги до несумісності та неза-
лежність професійної організації адвокатів. У зв’язку з цим, від-
повідно до мандату, який доручила Рада ООН з прав людини, 
спецдоповідач рекомендував «переглянути законопроект «Про 
адвокатуру і адвокатську діяльність» з метою забезпечення його 
відповідності існуючим міжнародним стандартам прав людини, 
що стосуються незалежності адвокатської професії».

Загалом, рекомендації містять 4 пункти та окремий коментар 
щодо порядку розробки змін до законопроекту. 

У документі згадано, що з моменту створення мандату декіль-
ка Спеціальних доповідачів ООН з питань незалежності адво-
катів та суддів підкреслили той факт, що професійні асоціації 
адвокатів відіграють фундаментальну роль у сприянні та захисті 
незалежності і цілісності адвокатської професії та захисті про-
фесійних інтересів адвокатів. Про цю роль асоціацій йшлося у 
звіті спецдоповідача, який був поданий до Генеральної асам-
блеї ООН у жовтні 2018 року.

Спецдоповідач також зауважив, що, в даній справі обмежена 
участь національної асоціації адвокатів у розробці законопро-
екту про адвокатську діяльність та відхилення занепокоєння 
представників адвокатури щодо питань, пов'язаних з доступом 
до адвокатської професії та дисциплінарних проваджень, може 
вважатися порушенням незалежності адвокатської асоціації.
Згідно з отриманою інформацією, під час розробки законопро-
екту, консультації з представниками адвокатури – окремо та 
через їх професійні асоціації – були обмежені. Як стверджуєть-
ся, лише кілька представників національної асоціації адвокатів 
мали право брати участь у консультативному процесі, внаслі-
док чого їхні погляди не були враховані під час підготовки про-
екту. Крім того, остаточний проект був оприлюднений офісом 
Президента, не надаючи національній асоціації адвокатів жод-
ної можливості надати коментарі щодо її змісту.
«Відсутність належної консультації з адвокатами під час законо-
творчого процесу є джерелом занепокоєння»,  – ідеться у листі.
Законодавство, що регулює роль і діяльність адвокатів, має бути 
спрямоване на посилення незалежності, саморегулювання та 
цілісності адвокатської професії.
«Мандат Спеціального доповідача неодноразово підкреслював, 
що законодавство, що стосується юридичної професії, має бути 
розроблено безпосередньо представниками цієї юридичної 
професії. У встановленому законодавством порядку юридична 
професія повинна належним чином консультуватися на всіх 
етапах законодавчого процесу»,  –  сказано в документі.

У березні 2019 року під час круглого столу «Міжнародні 
механізми захисту прав адвокатів та гарантій 
адвокатської діяльності», який НААУ проводила спільно 
з Міжнародною комісією юристів у Києві, адвокати 
звернулися до МКЮ з проханням зазначити у своєму звіті 
про загрози для незалежності адвокатури в результаті 
можливого прийняття законопроекту «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» № 9055.

Голова Комітету захисту прав адвокатів Ганна Боряк на-
голосила на тому, що законопроект перетворить адвокатів на 
другорядних учасників процесів, оскільки їхні професійні права 
будуть значно обмежені. Секретар Ради адвокатів України 
Ігор Колесников заявив, що законопроект містить реальний 
ризик втрати необхідних інструментів для захисту прав та інте-
ресів громадян.

Секретар Комітету Юрій Григоренко нагадав, що низка по-
ложень законопроекту стали підставами для висновку про ко-
рупціогенність, який ухвалив Комітет Верховної Ради з антико-
рупційної політики. Зокрема, до корупційних вікон відносяться 
централізація доступу в професію у Вищій кваліфікаційній комі-
сії адвокатури. «Допуск у професію буде в одних руках, і це дало 
підстави зробити висновки про корупційність законопроекту», 
– наголосив Григоренко. Корупційною є і нова схема взаємо-
відносин між радами та кваліфікаційними комісіями адвокатів 
регіонів, які будуть підпорядковані голові регіональної палати.

Адвокати наголосили на тому, що вищий орган адвокатського 
самоврядування – з’їзд адвокатів – 15 лютого ухвалив резолю-
цію щодо неприйнятності законопроекту No 9055, й закликали 
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повернути його суб’єкту законодавчої ініціативи. У резолюції 
узагальнено всі зауваження до змісту законопроекту і документ  
направлено кожному депутату Верховної Ради.

Ігор Колесников наголосив на тому, що процес розробки зако-
нопроекту та його зміст суперечать міжнародним принципам та 
практиці ЄСПЛ. Адвокат Володимир Богатир нагадав про лист 
спеціального доповідача ООН з питань незалежності суддів 
та адвокатів, в якому розкритиковано законопроект. Водночас, 
цей документ начебто не дійшов до адресатів у Адміністрації 
Президента, Міністерстві юстиції та Міністерстві закордонних 
справ, що засвідчило ігнорування міжнародної реакції у питанні 
реформування адвокатури.

Голова Ради адвокатів Закарпатської області Олексій Фа-
зекош нагадав, що усі конференції адвокатів регіонів та ради 
адвокатів регіонів зверталися до парламенту з приводу не-
прийнятності законопроекту 9055.

«Ми просимо про допомогу, про об’єктивність і європей-
ський підхід, тому що існування адвокатури має відповідати 
європейським стандартам і європейському вибору», – наго-
лосив Олексій Фазекош, звертаючись до представників МКЮ. 
Значним ризиком законопроекту він назвав кардинальні зміни 
системи адвокатського самоврядування. «Конфедеративна 
модель», за його словами, не зможе бути створена на практиці 
через непродумані процедури виборів до органів адвокатсько-
го самоврядування. Відтак, чинна система буде демонтована, 
а нова навряд чи постане. Олексій Фазекош закликав оціню-
вати спроби реформувати адвокатуру в широкому контексті 
реформування правоохоронної системи, яке не можна назва-
ти вдалим. «На сьогодні ми можемо констатувати, що так звана 
реформа правоохоронної системи провалилася. Неефективна 
судова система, абсолютно неефективна реформа МВС і про-
куратури. Залишилося зробити залежним інститут адвокатури, і 
тоді можна ставити на європейському виборі крапку. Тобто, роз-
глядати те, що відбувається з адвокатурою, можна лише в кон-
тексті реформування правової системи, в ході якої знищуються 
базові принципи функціонування правової держави», – сказав 
Олексій Фазекош.

Голова ради адвокатів міста Києва Петро Рябенко сказав, 
що реформа адвокатури можлива шляхом внесення змін до 
чинного закону. «Внесіть зміни та доповнення і не буде ніякого 
конфлікту. Якщо будуть так змінювати структуру адвокатського 
самоврядування, через призму кадрової політики, то  розва-
литься єдиний інститут, який діє і захищає права і інтереси гро-
мадян», – сказав голова столичної ради.

Круглий стіл “Міжнародні механізми захисту прав адвокатів 
та гарантій адвокатської діяльності” проведений за участю 
директора програм МКЮ у Європі та Центральній Азії Розін 
Піллай, в.о. президента Асоціації адвокатів Нідерландів Мо-
ніки Бремер, адвоката Швейцарії Жозефа Алкату, старшого 
юридичного радника Європейської програми МКЮ Тимура 
Шакірова, юридичного консультанта програми Марії Рудь-
ко.

Відеозапис круглого столу, який відбувся 6 березня  
2019 року в інформаційній агенції «Укрінформ», можна 
переглянути тут:

https://bit.ly/2Jzu2I2

Місія в Україну включала членів Секретаріату МКЮ, а також 
представників Амстердамської та Женевської асоціацій адво-
катів. Було проведено зустрічі з провідними правозахисними 
неурядовими організаціями, міжнародними урядовими орга-
нізаціями, членами Національної асоціації адвокатів України 
та представниками Міністерства юстиції України. За підсум-
ками візиту, «МКЮ занепокоєна процесом прийняття за-
конопроекту № 9055 “Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність», який був розроблений без необхідного рів-
ня консультацій та участі основної зацікавленої сторони 
— Національної асоціації адвокатів України, яка рішуче 
виступає проти прийняття законопроекту в поточній ре-
дакції. Неприпустимим в цьому контексті є визначення по-
даного до Верховної Ради законопроекту як невідкладно-
го, потреба в чому є сумнівною, зазначає МКЮ”.

https://bit.ly/341QR0o

«Якщо даний закон буде прийнятий без необхідних консульта-
цій і схвалення асоціації адвокатів, він може становити загрозу 
незалежності адвокатури в Україні та спроможності громадян-
ського суспільства, включаючи правозахисників, виконувати 
свою важливу роботу, додає женевська організація», – ствер-
джує Міжнародна комісія юристів.

В результаті консолідованих зусиль адвокатської спільно-
ти та завдяки здобутій НААУ міжнародній підтримці, зако-
нопроект № 9055, поданий президентом П. Порошенком 
як невідкладний, так і не був включений для голосування 
у порядок денний Верховної Ради. Таким чином, документ, 
внесений до парламенту у вересні 2018 року, був відкли-
каний 20 травня 2019 року в день інаугурації новообрано-
го Глави держави.  

https://bit.ly/2Jzu2I2
https://bit.ly/341QR0o
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Проте, спроби обмежити конституційний статус адвокату-
ри відновилися в “турборежимі”. 

29 серпня 2019 року Президентом В. Зеленським 
зареєстровано як першочерговий проект Закону  
№ 1013 про внесення змін до Конституції України  
(щодо скасування адвокатської монополії). 

НААУ відстоювала збереження чинної редакції конституцій-
них положень і перед Комітетом з правової політики Верховної 
Ради, і перед Конституційним судом, де виступали наші пред-
ставники – голова Комітету НААУ з питань верховенства права 
Марина Ставнійчук й член РАУ Оксана Каденко. 

13 листопада 2019 року Комітет Верховної Ради схвалив зако-
нопроект до прийняття під час наступної сесії парламенту, яка 
розпочала роботу у лютому 2020 року. Адвокатура продовжує 
працювати з депутатським корпусом і переконувати у своїй 
позиції нардепів. Також логічно, щоб цей законопроект оцінила 
Венеціанська комісія. 

НААУ направила до КСУ офіційний висновок щодо відповідно-
сті законопроекту №1013 нормам Конституції.

Відкрите звернення НААУ до Президента України та Верховної 
Ради.

Усі кроки, які здійснила НААУ для відстоювання виключного пра-
ва адвокатів на представництво в судах, можна переглянути у 
спеціальному розділі сайту "НААУ проти законопроекту №1013" 

31 жовтня 2019 року Конституційний суд за конституційним 
зверненням Верховної Ради України про надання висновку 
щодо відповідності законопроекту No1013 про внесення змін до 
Конституції України підтвердив конституційність пропонованих 
змін. КСУ визнав законопроект таким, що відповідає вимогам 
статей 157 і 158  Конституції України. При цьому до висновку КСУ 
висловлено 5 окремих думок суддів Конституційного суду.

Висновок Конституційного суду України у справі за конститу-
ційним зверненням Верховної Ради України про надання вис-
новку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до 
Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії) 
(реєстр. № 1013) вимогам статей 157 і 158 Конституції України

Окрема думка судді Городовенка В.В. стосовно Висновку КСУ 
№ 4-в/2019

Окрема думка судді Мельника М.І. стосовно Висновку КСУ  
№ 4-в/2019

Окрема думка судді Литвинова О.М. стосовно Висновку КСУ 
№ 4-в/2019

Окрема думка судді Сліденка І.Д. стосовно Висновку КСУ  
№ 4-в/2019

Окрема думка судді Первомайського О.О. стосовно Висновку 
КСУ № 4-в/2019

 
https://bit.ly/3ciESP8

«Висновок Конституційного суду «має політичний підтекст», 
при цьому надано 5 окремих думок суддів КСУ, тобто, третина 
суддів, які брали участь у розгляді цього питання, висловили 
окремі аргументи. На користь політичної  доцільності цієї зміни 
Конституції свідчать і темп внесення і обговорення законопро-
екту No1013. При цьому, в парламенті у такому ж режимі при-
йнято загалом 7 законопроектів, які передбачають безсистемні 
зміни до Основного закону», – вважає Марина Ставнійчук. Го-
лова Комітету НААУ, експерт Європейської комісії за де-
мократію через право нагадала, що конституційна реформа 
має відповідати чітко визначеним цілям і відбуватися в умовах 

https://unba.org.ua/news/4761-zakonopoekt-1013-ne-vidpovidae-vimogam-chastini-pershoi-statti-157-konstitucii-ukraini-zvernennya-naau-do-ksu.html
https://unba.org.ua/news/4761-zakonopoekt-1013-ne-vidpovidae-vimogam-chastini-pershoi-statti-157-konstitucii-ukraini-zvernennya-naau-do-ksu.html
https://unba.org.ua/news/4642-vidkrite-zvernennya-naau-do-prezidenta-ukraini-ta-verhovnoi-radi.html
https://unba.org.ua/news/4642-vidkrite-zvernennya-naau-do-prezidenta-ukraini-ta-verhovnoi-radi.html
https://unba.org.ua/news/4645-zvernennya-radi-advokativ-odes-koi-oblasti-do-prezidenta-ukraini-deputatativ-verhovnoi-radi-ukraini-ix-sklikannya.html
https://unba.org.ua/news/4645-zvernennya-radi-advokativ-odes-koi-oblasti-do-prezidenta-ukraini-deputatativ-verhovnoi-radi-ukraini-ix-sklikannya.html
https://unba.org.ua/news/4645-zvernennya-radi-advokativ-odes-koi-oblasti-do-prezidenta-ukraini-deputatativ-verhovnoi-radi-ukraini-ix-sklikannya.html
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/4_v_2019.pdf
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/4_v_2019.pdf
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/4_v_2019.pdf
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/4_v_2019.pdf
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/4_v_2019.pdf
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/4_v_2019_1.pdf
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/4_v_2019_1.pdf
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/4_v_2019_2.pdf
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/4_v_2019_2.pdf
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/4_v_2019_3.pdf
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/4_v_2019_3.pdf
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/4_v_2019_4.pdf
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/4_v_2019_4.pdf
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/4_v_2019_5.pdf
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/4_v_2019_5.pdf
https://bit.ly/3ciESP8
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широкого фахового обговорення щодо їхньої доцільності. При 
ініціюванні законопроекту No 1013 цих вимог дотримано не було.

«Всі законопроекти, які стосуються змін до Конституції України 
і захисту прав людини, вимагають комплексного аналізу євро-
пейської Венеціанської комісії «За демократію через право».  
В України є довгострокова домовленість з цією Комісією про 
те, що всі законопроекти у цій царині перед остаточними ух-
валеннями мають проходити експертизу. І я наполягаю і закли-
каю парламент надати відповідні законопроекти їй на розгляд», 
– сказала Марина Ставнійчук, коментуючи прийняття законо-
проектів No 1013 про «адвокатську монополію» та No 1008 про 
перезавантаження органів суддівського врядування.

Марина Ставнійчук зазначила, що в Україні виключне пра-
во адвокатів на представництво в судах було запроваджено у  
2016 році ухваленням змін до Конституції України. Тоді відпо-
відний законопроект пройшов широке обговорення та отримав 
схвальну оцінку Венеціанської комісії. Це засвідчило, що Україна 
готова до запровадження європейської системи права.

«Тоді Україна конституційно задекларувала, як європейський 
стандарт, статус адвокатури як захисника. І саме європейським 
стандартом є обов’язкові вимоги у кримінальному провадженні 
мати адвоката. Далі була запроваджена формула, що адвокату-
ра веде фактично всі справи, в т.ч. здійснює державний захист і  
захист органів місцевого самоврядування. Це був комплексний 
і системний підхід до реформи, який отримав схвальну оцінку 
Венеційської комісії», –  нагадала Марина Ставнійчук.

Відео виступу Марини Ставнійчук в ефірі програми «Полі-
тика.UA» на телеканалі «Рада»:

https://bit.ly/2UDeJEO

«Як ми всі знаємо, адвокатської монополії не існує, аби її ска-
совувати. Тут форма і зміст дискусії мають термінологічні від-
мінності, але це не завадило Конституційному суду визнати 
законопроект таким, що відповідає Конституції. При цьому КС 
вважає, що законопроект про скасування адвокатської моно-
полії розширює можливості здійснення представництва в суді. 
Парадоксально, але 3 роки тому, на початку 2016 року Консти-
туційний суд у висновках щодо запровадження виключного 
права адвокатів на представництво в судах стверджував, що 
це розширить можливості представництва. Тобто, Конститу-
ційний суд дав дві діаметрально протилежні оцінки як запро-
вадженню так званої монополії, так і її скасуванню», –  підкрес-
лює заступник Голови НААУ, РАУ Валентин Гвоздій. 

Відео виступу Валентина Гвоздія в ефірі програми "Полі-
тика.UA" на телеканалі "Рада":

https://bit.ly/2RFFjev

Діалог з парламентом – це зараз важлива частина роботи НААУ, 
і цей діалог має відбудуватися на дуже професійному рівні, 
особливо зважаючи на те, що багато законопроектів пишуться 
малодосвідченими юристами, які сміливо беруться за складні 
теми судочинства і адвокатури.

«Ми уважно спостерігаємо за тими законодавчими ініціатива-
ми, які постійно з’являються на сайті парламенту. Багато адво-
катів – членів комітетів НААУ залучаються до робочих груп, які 
опрацьовують законопроекти; ми направляємо свої пропозиції 
до профільних комітетів; у нас є партнери у Комітеті з питань 
правової політики», – переконаний представник НААУ у 
Верховній Раді Михайло Дяденко. 

Паралельно НААУ підтримує діалог з науковими колами. 
Так, у листопаді 2019 року відбулися дві науково-практич-
ні конференції – «Скасування адвокатської монополії. Що 
далі?» в Київському національному університеті ім. Шев-
ченка (організатори – НААУ, Рада адвокатів Київської області,  
кафедрою правосуддя Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка та Академією адвокатури України) та в 
Інституті законодавства при Верховній Раді України  «Ре-
формування законодавства про адвокатуру та адвокат-
ську діяльність: міжнародні стандарти та європейський 
досвід». Захід проводився спільно із Комітетом Верховної Ради 
України з питань правової політики

НААУ наполягала на тому, що необхідно утриматися від неви-
правданих змін до Конституції України в сфері правосуддя. 
У цьому контексті майбутнє рішення Верховної Ради України 
щодо законопроекту No1013 (щодо скасування адвокатської мо-
нополії) слід розглядати з урахуванням можливих негативних 
наслідків для конституційного права громадян на професійну 
правничу допомогу у разі його схвалення. 

Виключно адвокати володіють притаманним лише їм інстру-
ментарієм надання правової допомоги, до якого слід відне-
сти: інститут адвокатського запиту; можливість збирати ві-
домості про факти, що можуть бути використані як докази; 
можливість в установленому законом порядку запитувати, 
отримувати і вилучати речі, документи, їх копії; право по-
свідчувати копії документів у справах, які вони ведуть; пра-
во отримувати письмові висновки фахівців, експертів з пи-
тань, що потребують спеціальних знань тощо.

https://bit.ly/2UDeJEO
https://bit.ly/2RFFjev
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Необхідно утриматись від необдуманих і безсистемних 
змін Конституції України, які стосуються системи право-
суддя загалом і адвокатури, як неодмінного елементу її 
функціонування, зокрема.

Скасування «монополії адвокатури» на представництво 
іншої особи в суді породжує потребу докорінної тран-
сформації масиву процесуального законодавства Украї-
ни, створюючи таким чином загрозу дестабілізації судо-
чинства. 

Норми процесуальних кодексів, які фактично не так давно за-
знали суттєвої модернізації, досі є предметом дискусій і опа-
новуються суддями задля забезпечення сталості та єдності 
судової практики. Їх хаотична та поспішна зміна призведе до 
порушення прав учасників судочинства, що у різний час звер-
нулися до суду за захистом своїх прав, а отже – до порушення 
принципу правової визначеності, що є конститутивним елемен-
том верховенства права.

Міжнародні стандарти, імплементація та дотримання яких є 
обов’язком, що взяла на себе Україна, передбачені, зокрема, 
Основними принципами, що стосуються ролі юристів, прийня-
тими Восьмим Конгресом ООН з попередження злочинності і 
поводження з правопорушниками 1990 року, іншими міжна-
родно-правовими документами, у тому числі рекомендаціями 
Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціан-
ської комісії), визнають за адвокатурою право розраховувати на 
визнання їх ролі та захисту з боку суспільства і влади, оскільки 

їх роль слід розглядати як невід’ємний інструмент здійснення 
правосуддя і складову громадянського суспільства. Адвокати 
мають право брати участь у публічних дискусіях з питань, що 
стосуються права, здійснення правосуддя та заохочення і захи-
сту прав людини, бути членами місцевих, національних, міжна-
родних організацій.  

У такому контексті необхідно на законодавчому рівні встанови-
ти обов’язкове залучення до консультацій професійну органі-
зацію інституту адвокатури – Національну асоціацію адвокатів 
України у питаннях розробки змін до законодавства України у 
сфері захисту прав людини й адвокатури.

Виконання положень Угоди про Асоціацію України з Європей-
ським Союзом вимагає забезпечення неухильного та незворот-
ного європейського та євроатлантичного курсу, задекларова-
ного Конституцією України.

Дотримання Україною критеріїв, які є основоположними в дер-
жавах – членах Європейського Союзу, є важливим на шляху 
наближення національної правової системи до сучасної євро-
пейської системи права та її інститутів. Це, зокрема, передбачає 
приведення всіх інституцій та діючого законодавства до стан-
дартів, притаманних правовій державі. Насамперед, євроінте-
граційна стратегія стосується зміцнення інституцій, на які по-
кладено конституційну функцію захисту прав і свобод людини. 
Проте, законопроект No 1013 про скасування адвокатської моно-
полії, у разі його прийняття, може нівелювати всі досягнення та 
розвернути нашу країну в інший бік. Виключне представництво 
адвокатами інтересів клієнтів у судах діє у переважній більшо-
сті європейських країн та США. В таких країнах, як Туреччина, 
Іспанія, Італія та Німеччина діє виключно адвокатура на всіх 
рівнях судового представництва. З 48-ми країн Європи у 33-х 
адвокатська монополія діє для захисту обвинуваченого, а в 22-х 
– також і для представництва інтересів потерпілого. Щодо ци-
вільних справ, то адвокати мають монополію в 18-ти країнах. В 
адміністративному судочинстві адвокатська монополія існує в 
14 країнах Європи.

Запровадження виключного права адвокатів на представ-
ництво інших осіб у судах є запорукою створення ефектив-
ної системи надання правової допомоги як у країнах-членах 
ЄС, так і в Україні, що відповідає загальновизнаним міжна-
родним та європейським стандартам функціонування адво-
катури. Доступність правової допомоги в країнах, де існує 
адвокатська монополія, забезпечується через баланс чи-
сельності адвокатського корпусу.
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Захист прав адвокатів і гарантій 
адвокатської діяльності: національний і 
міжнародний інструментарій. Статистика 

Щороку до Національної асоціації адвокатів України надходять 
сотні звернень про порушення прав і гарантій адвокатів. Біль-
шість звернень стосуються втручання в професійну діяльність 
під час участі адвокатів у процесах. Найбільше порушень – у 
кримінальних процесах. Непоодинокі випадки несанкціонова-
них обшуків, підпали, вбивства і погрози.

НААУ системно протистоїть порушенням прав адвокатів та га-
рантій здійснення їхньої діяльності. Посилення тенденції тиску 
на адвокатів може стати основною проблемою при проведенні 
подальших реформ української правової системи.

Національна асоціація адвокатів України вживає всі необхідні 
заходи, аби унеможливити порушення прав адвокатів, а також 
тісно співпрацює з міжнародними неурядовими і професійни-
ми організаціями з питань створення міжнародної системи за-
хисту професії адвоката.

При НААУ створено Комітет захисту прав адвокатів та гарантій 
адвокатської діяльності. 

Професійні права та гарантії адвокатської діяльності чітко рег-
ламентуються національним законодавством та міжнародними 
стандартами.

Міжнародні стандарти

Встановлені Міжнародною асоціацією адвокатів у 1990 році 
стандарти адвокатської діяльності знайшли своє відображення 
у нормах національного законодавства України та повинні су-
воро дотримуватись представниками виконавчої, законодавчої 
та судової гілок влади. Ці міжнародні стандарти є загальнови-
знаними у будь-якій правовій державі та, серед іншого, вклю-
чають:

• створення умов, за яких кожен мав би можливість отримати 
правової допомоги з боку обраного ним незалежного адво-
ката для захисту (здійснення юридичних, економічних, соці-
альних, культурних, громадянських і політичних прав);

• професійні асоціації адвокатів відіграють ключову роль у 
підтримці професійних стандартів та етичних норм у захи-
сті своїх членів від необґрунтованих обмежень і порушень, 
у забезпеченні юридичною допомогою всіх, хто її потребує, 
а також у взаємодії з урядовими та іншими інститутами для 

досягнення цілей правосуддя;

• керуючись встановленими правилами, стандартами та 
етичними нормами, адвокати при виконанні своїх обов’язків 
завжди повинні діяти вільно, чесно і сміливо, відповідно до 
законних інтересів клієнта і без будь якого втручання чи тис-
ку з боку органів влади або громадськості;

• заборону ототожнення чи ідентифікації адвоката органами 
влади та громадськістю з його клієнтом або зі справою свого 
клієнта незалежно від того, наскільки популярною або на-
впаки непопулярною може бути ця справа;

• жоден адвокат не повинен піддаватися кримінальним, ци-
вільним, адміністративним або іншим санкціям або погро-
зам їх застосування внаслідок того, що він надавав поради 
або представляв інтереси клієнта відповідно до закону;

• ані суд, ані адміністративний орган не повинні відмовляти 
у визнанні права адвоката, який має необхідний допуск до 
практики в цьому регіоні, представляти в цьому суді або ор-
гані інтереси свого клієнта;

• адвокат повинен мати право на обґрунтовані заперечен-
ня проти участі, або продовження участі судді у конкрет-
ній справі, або проти ведення судового провадження чи 
будь-якого розгляду.

Також права та гарантії адвокатської діяльності визначені 
в основних положеннях ООН про роль адвокатів (1990 рік) 
та передбачають, що уряди мають забезпечити адвокатам:

• можливість здійснювати їхні професійні обов’язки без заля-
кування, перешкод, завдання турботи й недоречного втру-
чання;

• можливість вільно пересуватися і консультувати клієнта у 
своїй країні та за кордоном;

• виключення можливості піддавати покаранню або погро-
жувати його застосуванням та можливості обвинувачен-
ня, адміністративних, економічних та інших санкцій за дії, 
здійснювані відповідно до визнаних професійних обов’язків, 
стандартів та етичних норм;

• там, де безпека адвокатів перебуває під загрозою у зв’язку з 
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виконанням професійних обов’язків, вони мають бути адек-
ватно захищені владою;

• адвокати не повинні ідентифікуватися з клієнтами та їхніми 
справами у зв’язку з виконанням професійних обов’язків;

• суд або адміністративний орган не повинні відмовляти у 
праві адвоката, що має допуск до практики, представляти 
інтереси свого клієнта, якщо він не був дискваліфікований 
відповідно до національного права і практики його застосу-
вання й цих Положень;

• адвокат повинен мати кримінальний і цивільний імунітет від 
переслідувань за заяви, що стосуються справи, зроблені у 
письмовій або усній формі при сумлінному виконанні свого 
обов’язку і здійсненні професійних обов’язків у суді, трибу-
налі або іншому юридичному або адміністративному органі;

• обов’язком компетентних органів влади є забезпечення 
адвокату можливості своєчасно знайомитися з інформаці-
єю, документами і матеріалами справи, а у кримінальному 
процесі не пізніше закінчення розслідування, до судового 
розгляду;

• уряди повинні визнавати і дотримуватися конфіденційності 
комунікацій і консультацій між адвокатом і клієнтом в рамках 
відносин, пов’язаних з виконанням адвокатом своїх профе-
сійних обов’язків.

Національне законодавство

Міжнародні стандарти і принципи про роль адвокатів та пред-
метні Рекомендації Ради Європи знайшли своє відображення і 
в національному законодавстві. Зокрема, в Законі України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність».

Так, зазначено, що адвокатська діяльність – це правовий тер-
мін, який визначений статтями 1, 3 Закону України «Про адвока-
туру та адвокатську діяльність» та розуміється як законна про-
фесійна діяльність особи зі спеціальним статусом на підставі 
законодавства України. Тобто, закон визначає три основні еле-
менти статусу адвоката: соціальний (незалежна професійна 
діяльність самозайнятої особи), правовий – діяльність як така 
можлива лише у межах правового поля, та спеціальний – дер-
жава узяла на себе гарантії професійної діяльності адвоката. 
Останнє передбачає, у тому числі, і належний рівень компе-
тенції та відповідальність органу досудового розслідування та 
суду при вчиненні дій щодо адвоката.

Забезпечення гарантій адвокатської діяльності означає як від-
сутність протиправного впливу на адвоката з боку будь-кого, 
так і дотримання державою спеціальних гарантій здійснення 
професійної діяльності адвоката, які включають в себе недо-
торканність адвокатської таємниці та спеціальний порядок 
кримінального провадження щодо особи зі спеціальним ста-
тусом адвоката.

Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 
прописані права, професійні обов’язки і гарантії адвокатської 

діяльності. Зокрема, у статті 23 ідеться: «Професійні права, 
честь і гідність адвоката гарантуються та охороняються Кон-
ституцією України, цим Законом та іншими законами, зокрема:

• забороняються будь-які втручання і перешкоди здійсненню 
адвокатської діяльності;

• забороняється вимагати від адвоката, його помічника, ста-
жиста, особи, яка перебуває у трудових відносинах з адвока-
том, адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням, а також 
від особи, стосовно якої припинено або зупинено право на 
заняття адвокатською діяльністю, надання відомостей, що є 
адвокатською таємницею. З цих питань зазначені особи не 
можуть бути допитані, крім випадків, якщо особа, яка довіри-
ла відповідні відомості, звільнила цих осіб від обов’язку збе-
рігати таємницю в порядку, передбаченому законом;

• проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових за-
ходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з до-
зволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ух-
валеного за клопотанням Генерального прокурора України, 
його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, 
області, міста Києва та міста Севастополя;

• забороняється проведення огляду, розголошення, витребу-
вання чи вилучення документів, пов’язаних зі здійсненням 
адвокатської діяльності;

• забороняється ототожнення адвоката з клієнтом;

• дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійсню-
ється в особливому порядку;

• особливості проведення окремих слідчих дій та заходів за-
безпечення кримінального провадження стосовно адвоката 
визначаються частиною другою цієї статті. У разі проведен-
ня обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, при-
міщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового 
доступу до речей і документів адвоката слідчий суддя, суд 
у своєму рішенні в обов’язковому порядку зазначають пе-
релік речей, документів, що планується відшукати, виявити 
чи вилучити під час проведення слідчої дії чи застосування 
заходу забезпечення кримінального провадження, а також 
враховують вимоги пунктів 2 – 4 частини першої цієї статті.

На забезпечення визначених законом гарантій адвокат-
ської діяльності в Кримінальному кодексі України (КК 
України) передбачено кримінальну відповідальність за:

• порушення права на захист через недопущення чи нена-
дання своєчасно захисника, а також інше грубе порушення 
права підозрюваного, обвинуваченого, підсудного на захист, 
вчинене слідчим, прокурором або суддею (стаття 374);

• втручання в діяльність захисника чи представника особи 
через вчинення в будь-якій формі перешкод до здійснення 
правомірної діяльності захисника чи представника особи з 
надання правової допомоги або порушення встановлених 
законом гарантій їхньої діяльності та професійної таємниці 
(стаття 397);
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• погрозу вбивством, насильством або знищенням чи пошко-
дженням майна щодо захисника чи представника особи, 
а також щодо їхніх близьких родичів у зв’язку з діяльністю, 
пов’язаною з наданням правової допомоги (стаття 398);

• умисне знищення або пошкодження майна, що належить за-
хиснику чи представнику особи або їхнім близьким родичам, 
у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допо-
моги (стаття 399);

• посягання на життя захисника чи представника особи у 
зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допо-
моги (стаття 400).

Підтримка НААУ в дії

У грудні 2019 року Національна асоціація адвокатів України 
внесла необхідну суму застави – 768 400 гривень за адвоката 
Олександра Чібірдіна, який з березня 2017 року утримувався 
в СІЗО у м. Одеса. Голова НААУ на початку грудня оголосила 
відкритий збір коштів для застави, необхідного для звільнен-
ня адвоката. Пожертви акумулювалися в Благодійному фонді 
допомоги адвокатам. Зібраних коштів було недостатньо, тому 
було задіяно допомогу Вищої школи адвокатури, завдяки чому 
стало можливим внесення застави. 

https://bit.ly/3a7HFci

https://bit.ly/2wyPyd5

Cпівпраця з міжнародною комісією 
юристів

У 2019 році Національна асоціація адвокатів України продов-
жила співпрацю з Міжнародною комісією юристів (ICJ), запо-
чатковану у листопаді 2018 року укладенням Меморандуму 
про співпрацю в галузі міжнародного захисту прав адвокатів та 
реалізації гарантій адвокатської діяльності.

Так, у березні 2019 року відбулася зустріч керівництва НААУ з 
делегацією МКЮ, яка перебувала з ознайомчою місією в Укра-
їні. Темою зустрічі стало дотримання прав адвокатів в Україні. 
У зв’язку з цим було обговорено власне причини появи зако-
нопроекту «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» No9055, 
а також закладені у ньому загрози для здійснення адвокатами 
ефективного захисту, надання правничої допомоги усім грома-
дянам України, існування незалежного адвокатського самовря-
дування. 

https://bit.ly/34vmnEx

Адвокати звернулись до представників Міжнародної комісії 
юристів з проханням зазначити у своєму звіті про загрози для 
незалежності адвокатури в результаті можливого прийнят-
тя законопроекту «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 
No9055. Це було озвучено 6 березня 2019 року під час круглого 
столу на тему «Міжнародні механізми захисту прав адвокатів 
та гарантій адвокатської діяльності», який відбувся за участю 
директора програм МКЮ у Європі та Центральній Азії Розін 
Піллай, в.о. президента Асоціації адвокатів Нідерландів Моніки 
Бремер, адвоката Швейцарії Жозеф Алкату, старшого юридич-
ного радника Європейської програми МКЮ Тимура Шакірова, 
юридичного консультанта програми Марії Рудько та інших.

https://bit.ly/34vmwrz

У серпні 2019 року Міжнародна комісія юристів (ICJ) заклика-
ла українську владу розслідувати вбивство адвоката Олексан-
дра Іванова, якого 22 серпня було розстріляно з автоматичної 
зброї поблизу СІЗО No6 у Кропивницькому. Розстріл вчинено з 
автомобіля невідомими особами. Адвокат помер на місці. Інша 
людина, що також постраждала, була госпіталізована в критич-
ному стані. З цього приводу НААУ звернулася до керівництва 
ГПУ та МВС із закликом взяти розслідування цього злочину на 
особистий контроль.

https://bit.ly/3b5Bmr9

Крім того, у серпні 2019 року представниця Міжнародної ко-
місії юристів Марія Рудько під час круглого столу у Києві, де 
обговорювався стан дотримання адвокатських гарантій і прав, 

https://bit.ly/3a7HFci
https://bit.ly/2wyPyd5
https://bit.ly/34vmnEx
https://bit.ly/34vmwrz
https://bit.ly/3b5Bmr9
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розповіла про результати міжнародної місії в Україні МКЮ. Так, 
провівши моніторинг системи адвокатури і дотримання прав 
адвокатів, МКЮ дійшла висновку, що стан незадовільний і зна-
ходиться на рівні країн Середньої Азії, і в умовах, коли система 
адвокатури є однією з найбільш незахищених в Україні, говори-
ти про обмеження прав адвокатів категорично не можна.

https://bit.ly/34vtk8k

У вересні 2019 року на запрошення Міжнародної комісії юрис-
тів представники НААУ взяли участь в обговоренні міжнарод-
них дієвих механізмів захисту професійних прав адвокатів на 
майданчику ОБСЄ у Варшаві. Правники переважної більшості 
європейських держав висловили своє бачення цієї проблема-
тики. Основні акценти в ході виступів учасників зустрічі були 
спрямовані на проблеми збереження професійних прав та га-
рантій адвокатської діяльності у Казахстані, Молдові та Україні.

https://bit.ly/2K2DXGw

Також у вересні представники НААУ виступили у якості трене-
рів на тренінгу із захисту прав адвокатів та гарантій адвокат-
ської діяльності в Душанбе (Республіка Таджикистан), що був 
організований Міжнародною комісією юристів (ICJ) спільно з 
Колегією адвокатів Республіки Таджикистан. Українська де-
легація поділилась кращими практиками та рекомендаціями 
щодо подолання викликів, що виникають в роботі органів адво-
катського самоврядування у цьому напрямку діяльності.

Звернення до ради правничих та 
адвокатських товариств Європи (CCBE)

У 2019 році НААУ скерувала 4 звернення до Ради правничих 
та адвокатських товариств Європи (ССВЕ). Зокрема, щодо пріо-
ритетності принципів діяльності адвоката при наданні профе-
сійної правової (правничої) допомоги (прийнято у відповідь на 
порушення прав адвокатів з боку суддів Вищого антикорупцій-
ного суду), щодо перешкоджання роботі КДКА в Одесі , щодо 
рішення РАУ No162 від 13 грудня 2019 року "Про звернення до 
правоохоронних органів з приводу втручання та перешкод-
жання діяльності роботи КДКА Одеської області" та рішення 
РАУ No169 від 13 грудня 2019 року "Про надання роз’яснення 
щодо пріоритетності принципів діяльності адвоката при на-
данні професійної правової (правничої) допомоги". Два ос-
танні ССВЕ розглянула на черговому засіданні РЕСО-Коміте-
ту (“Platform for Exchange, Cooperation and Outreach” (PECO), 
який профільно займається питаннями захисту прав адвокатів 
у Європі.  

Європейські колеги підтримали НААУ, зокрема, наголосивши, 
що неприпустимим є незаконне втручання в адвокатську ді-
яльність, і висловили занепокоєння тим, що кількість подібних 
випадків в Україні не зменшується.

Нагадаємо, НААУ має статус спостерігача в ССВЕ і є стороною 
Меморандуму щодо взаємного визнання підвищення кваліфі-
кації в Європі, що надає можливість українським адвокатам за-
раховувати бали за навчання за кордоном. 

https://bit.ly/2K1fIbz

https://bit.ly/34vtk8k
https://bit.ly/2K2DXGw
https://bit.ly/2K1fIbz
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Кількість звернень 
адвокатів про 
ненадання інформації 
на адвокатський запит

Знищення майна 
адвокатів 

1251

4

Так, у 2019 році до Ради адвокатів України надійшло 106 звернень щодо порушення прав адвокатів. 

52 направлено до правоохоронних органів, 101 – до Комітету захисту прав адвокатів.

До Рад адвокатів регіонів у 2019 році надійшло 3523 звернення щодо порушення прав адвокатів. 
З них:

Водночас, до Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності НААУ у 2019 році 

надійшло 88 звернень про порушення прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності. 

До Комітету звертались з повідомленням про:

У відповідь Комітет направив 101 звернення, зокрема 54 звернення – до керівництва 
правоохоронних органів з вимогами припинити порушення прав адвокатів та провести службові 
розслідування щодо порушників, притягнути їх до відповідальності.

Кількість складених 
протоколів про 
адміністративні 
порушення

Кількість відмов у 
складанні протоколів 
про адміністративні 
правопорушення

Кількість задоволених 
судом протоколів

Кількість повідомлень 
про обшук та 
затримання адвокатів

Кількість виїздів членів 
РАР на обшуки та 
затримання адвокатів

295 465 41 144 225

Кількість обшуків та 
затримання адвокатів 
без повідомлення РАР

50
Кількість звернень 
адвокатів щодо 
захисту прав та 
гарантій

Кількість адвокатських 
та інформаційних 
запитів до РАР

Кількість наданих 
відповідей на 
адвокатські та 
інформаційні запити

ВСЬОГО:

ВСЬОГО:

160 431 461

3523

88

Статистичні дані

Погрози 
адвокатам

14
Фізична розправа 
з адвокатами

8
Втручання в 
правову позицію 
адвоката 

30

1 4

Негласні
слідчі дії

4
Кримінальне 
переслідування 
адвокатів

11

Замах на 
вбивство 

3
Вбивство 

2
Обшуки у 
приміщеннях 
адвокатів 

11 Допит адвокатів у якості свідків по 
справах, де адвокати є захисниками:

Допит:
Виклик на 
допит:
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Діяльність Комітету захисту прав адвокатів 
та гарантій адвокатської діяльності при 
НААУ за 2019 рік

У 2019 році до Комітету захисту прав адвокатів та гарантій 
адвокатської діяльності при Національній асоціації адвокатів 
України (далі - Комітет) надійшло 88 звернень про порушення 
прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності. 

Щодо вищезазначених звернень Комітетом було направлено 
101 відповідь, 54 з яких були адресовані керівництву правоохо-
ронних органів з вимогами припинити порушення прав адво-
катів, а щодо порушників – провести службові розслідування та 
притягти до дисциплінарної відповідальності.

До Комітету звертались з повідомленням про1: 

• Знищення майна адвокатів – 4

• Погрози адвокатам – 14

• Фізична розправа з адвокатами - 8

• Втручання в правову позицію адвоката – 30

• Негласні слідчі дії – 4

• Кримінальне переслідування адвокатів - 11

• Замах на вбивство – 3

• Вбивство – 2

• Обшуки у приміщеннях адвокатів – 11

Допит адвокатів у якості свідків по справах, де адвокати є 
захисниками:

• Допит – 1

• Виклик на допит – 4

1  Для підготовки цієї статистики було досліджено лише ті звернення, що було надіслано 
до Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності при НААУ. Отже, за 
2019 рік було значно більше випадків порушення професійних прав адвокатів та гарантій 
адвокатської діяльності, ніж зазначено у цьому звіті. 

2019 року Комітетом було проведено 23 заходи, з-поміж 
яких:

• 14 Чергових Засідань Комітету;

• 6 Екстрених Засідань Комітету;

• Прес-конференція;

• 2 Круглих столи.

Комітет взяв участь у 5 заходах, організованих міжнародни-
ми організаціями:

• 10.08 – участь у круглому столі (м. Київ), присвяченому пре-
зентації проекту «Зміцнення верховенства права в Україні», 
організатором якого була міжнародна правозахисна органі-
зація International Society for Human Rights.

• 15.08-18.08: участь у засіданні Празького клубу в м. Берлін;

• 26.09 участь в обговоренні міжнародних дієвих механізмів 
захисту прав адвокатів на майданчику ОБСЄ у Варшаві;

• 27.09-28.09 участь у тренінгу із захисту прав адвокатів та га-
рантій адвокатської діяльності в м. Душанбе;

• 14.12-15.12 - участь у заключному засіданні Празького клубу 
в Празі;

Комітетом  ведеться робота щодо профілактики порушень про-
фесійних прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності  
працівниками правоохоронних органів.  Зокрема було досяг-
нуто взаєморозуміння з Національним антикорупційним бюро 
України, Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, 
Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів, Дер-
жавною кримінально-виконавчою службою України, Головним 
слідчим управлінням Національної поліції України щодо недо-
пущення порушень адвокатських прав і гарантій. Керівництвом 
вищезазначених органів були призначені особи начальницько-
го складу, відповідальні за дотримання та захист професійних 
прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності. Наразі існує 
можливість оперативного попередження порушення прав та 
гарантій в телефонному режимі.
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Комітетом було підготовлене Звернення Заступнику голови 
Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, націо-
нальних меншин і міжнаціональних відносин Логвинському Г.В. 
Темою звернення було систематичне порушення професійних 
прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності органами 
державної влади. У Зверненні було описано більше п’ятдесяти 
справ, в яких були наявні порушення прав адвокатів та гарантій 
адвокатської діяльності.

Комітетом було організовано ряд навчальних семінарів для 
адвокатів у різних містах України. Темою семінарів був захист 
прав адвокатів у кримінальному процесі. Спікерами були чле-
ни Комітету  - найбільш досвідчені столичні адвокати-криміна-
лісти. Вищезазначені семінари було проведено за підтримки 
Рад адвокатів регіонів.

22 січня Комітетом було проведено прес-конференцію на тему 
«Переслідування та напади на адвокатів – сьогоденні реалії 
держави Україна». У заході взяли участь адвокати, представни-
ки громадських організацій, органів державної влади.

6 березня Комітетом було проведено круглий стіл на тему 
«Міжнародні механізми захисту прав адвокатів та гарантій ад-
вокатської діяльності». Круглий стіл відбувся за участю дирек-
тора програм МКЮ у Європі та Центральній Азії Розін Піллай, 
в.о. президента Асоціації адвокатів Нідерландів Моніки Бре-
мер, адвоката Швейцарії Жозеф Алкату, старшого юридичного 
радника Європейської програми МКЮ Тимура Шакірова, юри-
дичного консультанта програми Марії Рудько та інших.

6 березня відбулась зустріч делегації Міжнародної комісії 
юристів та керівництва Комітету. Темою зустрічі було погли-
блення співробітництва з метою ефективного захисту прав ад-
вокатів та гарантій адвокатської діяльності.

10 серпня представники Комітету взяли участь у круглому столі, 
присвяченому презентації проекту «Зміцнення верховенства 
права в Україні», організатором якого була міжнародна пра-
возахисна організація International Society for Human Rights.  
У результаті проведення заходу вищезазначеною організацією 
було розпочато моніторинг справи адвоката О. Чібірдіна, про-
фесійні права та гарантії якого були грубо порушено. 

29 серпня Комітетом було проведено круглий стіл на тему 
«Чи не забагато прав у адвокатів?». Учасниками заходу було 
обговорено питання щодо стану дотримання прав адвокатів 
та гарантій адвокатської діяльності; необхідності розширен-
ня додаткових гарантій незалежності адвоката, його фізичної 
безпеки, закріпленої в законодавстві; запобігання ризикам об-

меження адвоката в процесуальних правах у ході подальшого 
впровадження судової реформи.

26 вересня на запрошення Міжнародної комісії юристів пред-
ставники Комітету разом із керівником ГО «Асоціація захисту 
прав правників» Д. Пилипенком взяли участь в обговоренні 
міжнародних дієвих механізмів захисту професійних прав ад-
вокатів на майданчику ОБСЄ у Варшаві. Учасники зустрічі ви-
словились на підтримку створення міжнародної Конвенції про 
захист прав адвокатів та створення міжнародного Комітету за-
хисту прав адвокатів.

  

27, 28 вересня члени Комітету виступили в якості тренерів на 
тренінгу із захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської ді-
яльності в Душанбе (Республіка Таджикистан), що був організо-
ваний Міжнародною комісією юристів (ICJ) спільно з Колегією 
адвокатів Республіки Таджикистан. Члени Комітету  поділилися 
кращими практиками та рекомендаціями щодо подолання ви-
кликів, що виникають в роботі органів адвокатського самовря-
дування у цьому напрямку діяльності.

27 листопада Комітетом, спільно з ВША та НАБУ, було органі-
зовано спільну науково-практичну дискусію з питань захисту 
прав адвокатів у кримінальному процесі. У дискусії взяли участь 
адвокати та детективи Національного антикорупційного бюро 
України. Після обговорення ряду актуальних проблем щодо за-
хисту прав адвокатів у кримінальному процесі учасники дійш-
ли до такого висновку: незважаючи на змагальність, слідчий та 
адвокат здійснюють єдину соціально важливу функцію – захист 
прав і свобод фізичних та юридичних осіб, суспільства, держа-
ви. Дії адвоката чи слідчого, що спрямовані на приниження, об-
разу процесуального опонента є неприпустимими.

У 2019 році представники Комітету двічі брали участь в засі-
даннях Празького клубу (в Берліні та в  Празі). На заходах були 
обговорені проблеми захисту прав адвокатів, перспективні на-
прямки розвитку інституту адвокатури.

Члени Комітету за рішеннями Комітету здійснювали і продов-
жують здійснювати надання правничої допомоги адвокатам, які 
звернулись до Комітету, зокрема:

• Члени Комітету взяли участь у судових розглядах обвину-
вального акту у Приморському, Київському, Малиновському 
та Суворовському районному суді міста Одеси у криміналь-
ній справі щодо адвоката О. Чібірдіна, в рамках якої було гру-
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бо порушено гарантії адвокатської діяльності. Завдяки роз-
робленню та реалізації стратегії захисту членами Комітету, 
було задоволено відводи шести колегіям суддів, змінено три 
суди, було задоволено прохання про вибір альтернативного 
запобіжного заходу у вигляді застави, яка згодом була вне-
сена ВША та Фондом взаємодопомоги НААУ.

• Участь у кримінальному провадженні No 12018100090006474 
від 12.06.2018 року щодо адвоката Шалімова Л.О., в рамках 
якого було порушено гарантії адвокатської діяльності. Члени 
Комітету брали участь у розробці стратегії, тактики захисту, 
особисто надавали правничу допомогу колезі, завдяки чому 
було досягнуто позитивного результату: повідомлення про 
підозру Шалімову Л.О. було скасовано ухвалою слідчого 
судді Вишняка М.В 24.12.2019 року. Гарантії адвокатської ді-
яльності було відновлено.

• Особиста участь членів Комітету у справі, у якій з метою 
перешкоджання адвокатській діяльності Корха О.І., суддя 
створює ряд перешкод, що не дають можливості Корху О.І. 
ефективно захищати свого клієнта. 

• Членами Комітету здійснюється юридичний супровід у кри-
мінальному провадженні щодо адвоката В. Богатиря. Коміте-
том було сформовано систему захисту, спрямовано запити 
до уповноважених органів. Комітетом регулярно вчиняються 
дії щодо надання правничої допомоги адвокату О. Богатирю.

• Участь у справі про притягнення до кримінальної відпові-
дальності адвоката                В. Люшика. Комітетом була роз-
роблена стратегія і тактика захисту у провадженні, завдяки 
чому адвоката було звільнено з-під варти, гарантії адвокат-
ської діяльності було відновлено.

• Участь у кримінальному провадженні щодо адвоката К. Пи-
саренка, який звернувся до Комітету з проханням про на-
дання правничої допомоги. Адвокат повідомив, що прокуро-
ром Львівської області було здійснено спробу незаконного 
повідомлення про підозру. Метою вищезазначених дій про-
курора було усунення адвоката зі справи у кримінальному 
провадженні, де він надавав правову допомогу. Порушення 
гарантій адвокатської діяльності та професійних прав коле-
ги було усунуто, повідомлення про підозру не було здійс-
нено.

• За дорученням НААУ члени Комітету брали участь у розгляді 
скарг у порядку ст. 303 КПК про невнесення до ЄРДР відо-
мостей щодо кримінального порушення, вчиненого стосов-
но адвоката.

• Комітет надає численні юридичні консультації колегам у 
сфері притягнення до кримінальної відповідальності адво-
ката у кримінальних провадженнях: стосовно затримання 
адвоката, повідомлення його про підозру, обрання запобіж-
ного заходу, допиту у якості свідка, обшуку офісу адвоката, 
тощо.
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 2. Петрів М.Й.: адвокат та його дружина були вбиті 28.05.2019 
(в обох виявлено вогнепальне поранення грудної клітки). 
Після вчинення вбивства будинок адвоката було підпа-
лено. Тіла вбитих було знайдено в одній з кімнат будинку. 
Вбивство адвоката та його дружини пов'язують із адвокат-
ською діяльністю М.Петріва.

3. Вишневий О.В.: 10.07.2019 року було здійснено напад  на 
адвоката: двоє невідомих  у  масках  жорстоко  побили  ад-
воката  біля  його офісу. Били металевим прутом по голо-
ві, по тілу. Адвокат зміг захиститися та залишитися живим. 
25.08.2019 року було здійснено повторний напад. Адвокат 
отримав ножові поранення грудної клітки. Удари були на-
несені ззаду, адвокат не бачив нападника.

 4. Несвітайло О.М.: Група з 7-8 осіб здійснила напад на ад-
воката 20.05.2019 під час виконання адвокатом професій-
них обов'язків. Затримати нападників одразу не вдалося, 
оскільки поліція не прибула на виклик оперативно. Адво-
ката було жорстоко побито, також було пошкоджене його 
особисте майно. Наразі справа розглядається у суді за 
участю групи підозрюваних.

Резонансні випадки порушення прав 
адвокатів та гарантій адвокатської 
діяльності за 2019 рік:

1. Іванов О.В.: вбивство 22.08.2019 у м. Кропивницькому біля 
СІЗО. Невідомі з автомобіля здійснили обстріл з автома-
тичної зброї. Адвокат загинув на місці. Вбивство пов'язують 
з зайняттям Івановим О.В. адвокатською діяльністю;

2019 року до Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адво-
катської діяльності при Національній асоціації адвокатів України 
надійшло 88 звернень про порушення прав адвокатів та гаран-
тій адвокатської діяльності. 

До Комітету звертались з повідомленням про : 

• Знищення майна адвокатів – 4

• Погрози адвокатам – 14

• Фізична розправа з адвокатами - 8

• Втручання в правову позицію адвоката – 30

• Негласні слідчі дії – 4

• Кримінальне переслідування адвокатів – 11 

• Замах на вбивство – 3

• Вбивство – 2

• Обшуки у приміщеннях адвокатів – 11

• Допит адвокатів у якості свідків по справах, де адвокати 
є захисниками:

• Допит – 1

• Виклик на допит – 4

У відповідь Комітет направив 101 звернення, зокрема 54 звер-
нення – до керівництва правоохоронних органів з вимогами 
припинити порушення прав адвокатів та провести службові 
розслідування щодо порушників, притягти їх до відповідально-
сті.
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5. Рябенко П.К., Рябенко Д.П., Рябенко В.П.: Голова Ради 
адвокатів м. Києва, адвокат Рябенко П.К. та його сини Ря-
бенко Д.П., Рябенко В.П. 19.05.2019 року надавали допомо-
гу своєму клієнту при оформленні ДТП у центрі столиці. 
Конфлікт стався з поліцейськими, які прибули на місце 
ДТП для складання протоколу. В результаті адвокати от-
римали тілесні ушкодження та ледь уникли доставлення 
до відділу поліції.

6. Колесник Г.М.: коли адвокат, з метою надання правової до-
помоги клієнту, намагалась підійти до свого підзахисного, 
співробітник поліції застосував проти адвоката фізичну 
силу, штовхнувши її та почавши викручувати їй руки. Інший 
співробітник поліції вирвав телефон з рук адвоката Колес-
ник Г.М. Вищезазначене відбулось 24.06.2019 року.

Після того, як чоловік адвоката Колесник Г.М. почав фік-
сувати дії співробітників поліції на камеру мобільного 
телефону, співробітники поліції збили чоловіка з ніг та 
повалили на землю, закрутивши руки, вирвавши мобіль-
ний телефон з рук. Працівники поліції почали проводити 
безпідставний огляд речей чоловіка адвоката, під час яко-
го викрадено особисті грошові кошти у розмірі 28000 грн.

 

7. Лазоренко Л.В.: У зв'язку з участю у справі про вбивство 
судді адвокат регулярно отримує погрози вбивством його 
та членів його родини. Зокрема, через один з інтернет-ме-
сенджерів адвокат 25.09.2019 року адвокат отримав пові-
домлення про те, що у нього та його сім'ї будуть проблеми. 

До повідомлення було додане відео, взяте з Інтернет-ре-
сурсу, на якому зафіксоване жорстоке вбивство людини 
(шляхом відсікання кінцівок та голови мачете).

8. Чібірдін О.В.: Внаслідок  грубого  ототожнення  адвоката  
з  клієнтом  до  адвоката  було  застосовано  запобіжний  
захід у вигляді тримання під вартою. Понад 30 місяців ад-
вокат провів у Одеському слідчому  ізоляторі, не маючи 
навіть   повідомлення  про  підозру,  здійсненого  упов-
новаженою  особою (це було  визнано навіть судом), та за 
відсутністю доказів інкримінованого діяння.  

Завдяки членам Комітету, які є захисниками Чібірдіна у цій 
справі, було задоволено відводи шести колегіям суддів, 
змінено три суди. Зрештою суд визнав можливість обран-
ня альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави. 
У грудні 2019 року Чібірдін вийшов із СІЗО, після того як 
понад 700 тис гривень застави було сплачено завдяки 
благодійному внеску адвокатів, Вищої школи адвокатури 
НААУ до Благодійного фонду допомоги адвокатам. 

 

9. Богатир В.В.: співробітниками Управління спеціальних 
розслідувань ГПУ було порушено порядок вручення по-
відомлення про підозру адвокату В. Богатирю, який має 
статус спеціального суб’єкта.  

Спробу вручення було здійснено слідчим, а не Генераль-
ним прокурором України чи його заступником, як того ви-
магають положення статей 480-481 КПК України та пункту 
13 частини 1 статті 23 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність». Сам адвокат знаходився у закордонному від-
рядженні, про що було повідомлено представників Гене-
ральної прокуратури України, які не дотримались і спе-
ціального порядку повідомлення осіб, які знаходяться за 
межами України.  

Нехтуючи та ігноруючи передбачені законом гарантії ад-
вокатської діяльності Генеральною прокуратурою України 
протиправно встановлено набуття статусу підозрюваного 
адвокатом, а його незаконне переслідування продовжу-
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ється третій рік. Прокурори всупереч вимогам статті 50 
Кримінального процесуального кодексу України вчиняють 
дії по наданню (вимаганню) у адвокатів додаткових доку-
ментів на підтвердження їх повноважень як захисників, 
зокрема письмової згоди Володимира Богатиря на здійс-
нення його захисту у даному кримінальному провадженні, 
який за участі цих же адвокатів був допитаний раніше.

Європейські та українські правозахисні організації багато-
разово наголошували на недопустимості порушення прав 
Володимира Богатиря у кримінальному провадженні та 
політичний характер переслідування. Однак, прокуратура 
досі продовжує вчиняти грубе порушення його прав.  Так, 
численні рішення національних судів (23 Ухвали слідчих 
суддів) Генеральна прокуратура не виконує, що є недо-
пустимим та порушує основні засади судочинства пе-
редбачені статтею 129 Конституції України «обов’язковість 
судового рішення». Колишній заступник Генерального 
прокурора України А. Стрижевська письмово вказала, що 
рішення, на її власну думку, є незаконними та необґрун-
тованими і вона виконувати їх не буде. Чисельні рішення 
суду є чинними, а поведінка представників правоохорон-
ного органу є недопустимою. Зазначимо, що невиконання 
судового рішення є кримінально караним злочином.

Адвокати Богатиря В.В. внаслідок протиправних дій пра-
воохоронців досі не отримали доступ до матеріалів кримі-
нального провадження, а їх повноваження не визнаються.
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З’їзд адвокатів 2019

• Затвердження Регламенту З’їзду адвокатів Украї-
ни 2019 року;

• Затвердження Порядку денного З’їзду адвокатів 
України 2019 року;

• Доповідь Голови Ради адвокатів України;

• Доповідь Голови Вищої кваліфікаційно-дисциплі-
нарної комісії адвокатури;

• Доповідь Голови Вищої ревізійної комісії адвока-
тури;

• Розгляд висновків Вищої ревізійної комісії адво-
катури;

• Затвердження звіту про виконання кошторису 
Ради адвокатів України, Національної асоціації 
адвокатів України;

• Затвердження звіту про виконання кошторису 
Вищої кваліфікаційнодисциплінарної комісії ад-
вокатури;

• Обрання (призначення) двох членів Вищої ради 
правосуддя, строк повноважень яких закінчуєть-
ся у 2019 році;

• Обрання (призначення) члена Вищої кваліфіка-
ційної комісії суддів України, строк повноважень 
якого закінчується у 2019 році;

• Обрання членів органів адвокатського самовря-
дування, призначення на посади яких здійсню-
ється з’їздом адвокатів України;

• Різне

До порядку денного З’їзду адвокатів України 2019 року 
включено такі питання:

15-16 лютого 2019 року відбувся з’їзд адвокатів України

https://bit.ly/2Vpjzoi

https://bit.ly/2Vpjzoi
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Рішення РАУ № 198 «Про скликання  З’їзду 
адвокатів України 2019 року»

https://bit.ly/2VrTmVZ

Рішення РАУ №199 «Про встановлення квоти 
представництва делегатів на З’їзд адвокатів 

України 2019 року»

https://bit.ly/3cd2CEj 

Рішення РАУ № 200 щодо організаційних заходів із 
проведення З’їзду адвокатів України 2019 року

https://bit.ly/3ehcajj

Рішення РАУ № 201 «Про скликання конференції 
адвокатів регіонів, встановлення квот 
представництва, затвердження порядку висування 
та обрання делегатів конференції адвокатів 
регіону та регламенту їх проведення (зі змінами, 
внесеними рішенням Ради адвокатів України № 226 
від 14 грудня 2018 року)

Відео виступу Голови НААУ, РАУ Лідії Ізовітової:

https://bit.ly/3crV3Kb

https://bit.ly/2VrTmVZ
https://bit.ly/3cd2CEj
https://bit.ly/3ehcajj
https://bit.ly/3crV3Kb
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 Павло Гречківський та Олексій 
Маловацький обрані до ВРП

 Олександр Дроздов обраний до Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів

 Сергій Вилков обраний головою Вищої 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 
адвокатури

 Василь Райко (Закарпатська область), 
Руслан Надьон (Харків), Ірина Сачаєва 
(Херсон), Ігор Мокін (Херсон) та Андрій 
Карась (Херсон) обрані до Вищої ревізійної 
комісії адвокатури*

 Павло Луцюк звільнений з ВККС

 Олександр Готін обраний заступником 
голови НААУ**

— щодо неприпустимості прийняття проекту Закону України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність» № 9055

— резолюція щодо неприпустимості порушення прав адвокатів України в системі 
безоплатної правової допомоги

— щодо врегулювання соціального захисту адвокатів

 ВИСНОВКИ ВИЩОЇ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ  АДВОКАТУРИ

 ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ РАДИ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ,  НАЦІОНАЛЬНОЇ 
АСОЦІАЦІЇ  АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

 ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНОЇ 
КОМІСІЇ  АДВОКАТУРИ

 ЗМІНИ ДО ПРАВИЛ АДВОКАТСЬКОЇ ЕТИКИ

Результати З’їзду адвокатів України 2019 року

К ЛЮЧОВІ  К А ДРОВІ  РІШЕННЯ:

РЕЗОЛЮЦІЇ:

ЗАТВЕРД ЖЕНО:

Павло Гречківський (зправа), Олексій Маловацький (зліва) та 
Олександр Дроздов (в центрі)

Сергій Вилков 

*Повноваження новообраних членів ВРК розпочнуться з листопада поточного року 

**На випадок вивільнення цієї посади
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Під час з’їзду було прийнято низку рішень. Зокрема, З’їзд обрав 
Павла Гречківського та Олексія Маловацького членами Вищої 
ради правосуддя. За Гречківського проголосували 161 делегат 
із 178, які брали участь у голосуванні. За Маловацького проголо-
сували – 142 делегати.

https://bit.ly/3ek5m4v

Олександр Дроздов обраний представником до Вищої кваліфі-
каційно-дисциплінарної комісії суддів. До Вищої ревізійної ко-
місії адвокатури обрано нових членів – адвокатів Василя Райка 
(Закарпатська область), Руслана Надьона (Харків), Ірину Сача-
єву (Херсон), Ігоря Мокіна (Херсон) та Андрія Карася (Чернігів),  
а також Сергія Вилкова – головою Вищої кваліфікаційно-дис-
циплінарної комісії адвокатури. 

https://bit.ly/3elCnxm

https://bit.ly/2XAR8Gu

Крім того, З’їзд адвокатів України закликав Верховну Раду по-
вернути законопроект «Про адвокатуру та адвокатську діяль-
ність» No 9055 суб’єкту законодавчої ініціативи. За відповідний 
документ проголосував 161 делегат.

https://bit.ly/2Ryuqei

Адвокати наполягали на тому, що прийняття законопроекту  
No 9055 за основу та в цілому унеможливить здійснення за-
хисту прав, свобод та інтересів осіб адвокатурою, незалеж-
ною від політичної волі. У резолюції висловлено зауваження 
до ключових новел законопроекту та змін до Кримінального 
процесуального кодексу, які містяться у перехідних положен-
нях. Адвокати вважали, що прийняття законопроекту No 9055 
суперечитиме загальній логіці європейського курсу України, 
численним міжнародним документам та власне — Стратегії 
реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових 
інституцій, затвердженої указом Президента No 276 від 20 трав-
ня 2015 року.

Відеокоментар голови Комітету НААУ по наближенню систе-
ми адвокатури України до європейських правових стандартів 
Олександра Дульського щодо законопроекту No 9055

https://bit.ly/3ehbAC9

15 лютого 2019 р. З'їздом адвокатів України 2019 року був до-
повнений Розділ ІІ Правил адвокатської етики. Додано ст. 121 
«Чесність та добропорядна репутація», а до ст. ст. 44, 65 внесе-
но зміни. Принцип чесності і добропорядної репутації адвоката 
є визнаним міжнародним стандартом здійснення адвокатської 
діяльності, який відображений в етичних кодексах поведінки 
адвокатів різних країн. Активна міжнародна діяльність Націо-
нальної асоціації адвокатів України дозволила досягти таких 
важливих результатів, як вступ в міжнародні професійні орга-
нізації адвокатів – Міжнародна асоціація адвокатів(IBA) та Рада 
адвокатських і правничих товариств Європи (CCBE). Для членів 
цих організацій дотримання адвокатом принципу чесності і на-
явність бездоганної репутації є обов'язковими. Відтак, З’їзд під-
тримав ініціативу делегації Одеської області та затвердив зміни 
до Правил адвокатської етики.

https://bit.ly/3elD1Li

https://bit.ly/3ek5m4v
https://bit.ly/3elCnxm
https://bit.ly/2XAR8Gu
https://bit.ly/2Ryuqei
https://bit.ly/3ehbAC9
https://bit.ly/3elD1Li
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1. РАУ прийняла рішення про затвердження Положення 
про порядок реєстрації делегатів З’їзду адвокатів України  
2019 року.

2. РАУ прийняла рішення про розгляд листа Голови Вищої 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроз-
дова О.М. вих. No176 від 07.02.2019 року, яким внесла зміни 
та доповнення до:

 — Положення про порядок прийняття та розгляду скарг 
щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати 
наслідком його дисциплінарну відповідальність, за-
твердженого рішенням Ради адвокатів України від  
30 серпня 2014 року No 120 (з наступними змінами та 
доповненнями);

 — Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної ко-
місії адвокатури, затвердженого рішенням Ради адво-
катів України від 4-5 липня 2014 року No 78 (з наступ-
ними змінами та доповненнями);

 — Регламенту кваліфікаційно-дисциплінарної комісії ад-
вокатури регіону, затвердженого рішенням Ради адво-
катів України від 17 грудня 2013 року No 268 (з наступ-
ними змінами та доповненнями);

 — Регламенту ради адвокатів регіону, затверджено-
го рішенням Ради адвокатів України від 25 жовтня  
2014 року No 178 (з наступними змінами та доповнен-
нями) (додаються).

Ключові рішення Ради адвокатів України у 2019 році:

14.02.2019 р.;

15.02.2019 р.;

25.02.2019 р. (позачергове)

12 - 13.04.2019 р.;

13.06.2019 р. (опитування);

26 - 27.06.2019 р.;

06.08.2019 р. (позачергове)

05.09.2019 р. (позачергове)

20-21.09.2019 р.;

15.11.2019 р.;

13.12.2019 р.

Звіт Ради адвокатів України 2019

Кількість ухвалених Радою адвокатів України рішень:  178

Кількість скликаних та проведених засідань Ради адвокатів України у 2019 році: 11 
(з яких 4 за допомогою засобів електронного зв’язку, методом електронного голосування (опитування)):
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3.  РАУ прийняла рішення про розгляд листа Заступника 
начальника Головного слідчого управління Національ-
ної поліції України Дударця Р.М. No 23683/24/413-2018 від  
30 листопада 2018 року щодо перегляду рішення, яким 
відмовлено у задоволенні прохання переглянути рішення 
Ради адвокатів України No 203 від 23 вересня 2017 року.

4.  РАУ прийняла рішення про створення Робочої групи з 
опрацювання проекту Методичних рекомендацій щодо 
порядку розгляду адвокатських запитів, який розроблений 
Національною поліцією України.

5.  РАУ прийняла рішення про створення Робочої групи з 
напрацювання Методичних рекомендацій щодо надання 
правової допомоги особам з вадами зору.

6.  РАУ прийняла рішення про напрацювання проекту Резо-
люції щодо неприпустимості порушення прав адвокатів 
України в системі безоплатної правової допомоги для роз-
гляду З’їздом адвокатів України 2019 року.

7.  РАУ прийняла рішення про створення представництва 
Національної асоціації адвокатів України в Республіці 
Португалія (м. Порту).

8.  РАУ прийняла рішення про встановлення винагороди 
членам Вищої ревізійної комісії адвокатури у 2019 році,  
а саме:

 — встановити членам Вищої ревізійної комісії адвокатури 
у 2019 році винагороду у розмірі 50% прожиткового мі-
німуму для працездатних осіб, встановленого станом 
на 1 січня відповідного календарного року, в якому ви-
плачується винагорода, за кожен день роботи Комісії.

 — встановити, що виплата винагороди членам Вищої ре-
візійної комісії адвокатури у встановленому розмірі за 
2019 рік здійснюється з 1 січня 2019 року.

9.  РАУ прийняла рішення про затвердження Програми парт-
нерства з Національною асоціацією адвокатів України на 
2019 рік.

10.  РАУ прийняла рішення про створення Робочої групи з 
питань підготовки тренінгової програми для адвокатів, які 
бажають здійснювати захист у галузі військових злочинів 
та порядку отримання допуску до таких справ.

11.  РАУ прийняла рішення про створення Робочої групи з пи-
тань підготовки змін та доповнень до Правил адвокатської 
етики, затверджених З’їздом адвокатів України 2017 року 
від 09 червня 2017 року.

12.  РАУ прийняла рішення про напрацювання проекту Резо-
люції щодо врегулювання соціального захисту адвокатів 
для розгляду З’їздом адвокатів України 2019 року.

13.  РАУ прийняла рішення про заходи щодо запобігання ко-
рупції, яким вирішено:

 — доручити членам Ради адвокатів України, як членам 
Моніторингового комітету з питань контролю за до-
триманням законодавства та виконанням рішень Ради 
адвокатів України органами адвокатського самовря-
дування, надавати інформацію Раді адвокатів України 
про виявлені корупційні ризики у діяльності органів 
адвокатського самоврядування регіону.

 — представнику адвокатів Хмельницької області у складі 
Ради адвокатів України Каденко О.О. розробити та під-
готувати Програму для Комітету зазначеного у пункті 2 
цього рішення щодо виявлення та аналізу інформації 
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про запобігання і протидії корупції у діяльності органів 
адвокатського самоврядування.

14. РАУ прийняла рішення про затвердження Порядку під-
вищення кваліфікації  адвокатів України у новій редакції, 
яким вирішено:

 — затвердити Порядок підвищення кваліфікації адвокатів 
України у новій редакції, що набирає чинності з 01 квіт-
ня 2019 року; 

 — привести у відповідність Положення про Експертну 
раду з питань акредитації та сертифікації щодо підви-
щення кваліфікації адвокатів при Національній асоці-
ації адвокатів України, виклавши його у новій редакції, 
що набирає чинності з 01 квітня 2019 року; 

 — привести у відповідність Порядок ведення Єдиного 
реєстру адвокатів України, затверджений рішенням 
Ради адвокатів України No 26 від 17 грудня 2012 року, із 
змінами та доповненнями, доповнивши його підпунк-
том 3.1.8.;

 — скасувати з 01 квітня 2019 року акредитацію заходів та 
сертифікацію осіб, які були акредитовані та сертифі-
ковані Експертною радою з питань акредитації та сер-
тифікації щодо підвищення кваліфікації адвокатів при 
Національній асоціації адвокатів України відповідно 
до Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України, 
затвердженого рішенням Ради адвокатів України No 85 
від16 лютого 2013 року, із змінами та доповненнями;

 — визначити, що всі заходи, що були акредитовані Екс-
пертною Радою з питань акредитації та сертифікації 
щодо підвищення кваліфікації адвокатів при НААУ, за 
раніше діючим Порядком та проведення яких запла-
новано органами адвокатського самоврядування до 
01 липня 2019 року, можуть бути проведені та отри-
мані адвокатами залікові бали, сертифікати та інші 
документи, що підтверджують підвищення кваліфікації 
адвокатів, здобуті останніми до 01 липня 2019 року за-
раховуються адвокатам як підвищення кваліфікації за 
відповідний період.

15. РАУ прийняла рішення про затвердження проекту Резо-
люції  щодо врегулювання соціального захисту адвокатів, 
проекту Резолюції щодо неприпустимості прийняття про-
екту Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяль-

ність» No 9055, проекту Резолюції щодо неприпустимості 
порушення прав адвокатів України в системі безоплатної 
правової допомоги для розгляду З’їздом адвокатів України 
2019 року.

16. РАУ прийняла рішення про прийняття заяви Гречківсько-
го Павла Миколайовича про складення повноважень Се-
кретаря Ради адвокатів України та Члена Ради адвокатів 
України від 15.02.2019 року, у зв’язку із обранням З’їздом 
адвокатів України 2019 року його членом Вищої Ради пра-
восуддя.

17. РАУ прийняла рішення про обрання Секретарем Ради 
адвокатів України строком на п’ять років представника 
адвокатів у складі Ради адвокатів України від Луганської 
області Колесникова Ігоря Валерійовича.

18. РАУ прийняла рішення про затвердження відкритої заяви 
Ради адвокатів України з приводу ситуації в нотаріаті та 
підтримки нотаріусів України, у якому висловила занепо-
коєння щодо факту законодавчого регулювання нотарі-
альної діяльності, яке змінюється без публічних консульта-
цій з професійною організацією нотаріусів та передбачає 
порушення професійних прав.

19. РАУ прийняла рішення «Про затвердження роз’яснення 
щодо деяких питань пов’язаних з представництвом клі-
єнта в суді за довіреністю», де зазначено, що наявність у 
особи, яка надає правову (правничу) допомогу, статусу 
адвоката (який підтверджується наявністю свідоцтва про 
право на заняття адвокатською діяльністю та витягом з 
ЄРАУ), незалежно від того зазначене це у довіреності чи 
ні, визначає можливість здійснення всіх прав та можливо-
стей, пов’язаних із цим статусом.

20. РАУ прийняла рішення «Про затвердження роз’яснення 
щодо порядку посвідчення копій документів адвокатом».

21. Затверджено роз’яснення щодо можливості допиту пере-
кладача в якості свідка, в якому зазначено, що інформація, 
отримана перекладачем або особою, що здійснює пере-
клад, внаслідок надання послуг перекладу під час спіл-



51

Звіт Національної Асоціації Адвокатів України2019

кування адвоката з клієнтом, є інформацією, яка містить 
адвокатську таємницю та належить до інших видів охоро-
нюваних законом таємниць, а тому будь-які спроби досту-
пу до інформації, отриманої у такий спосіб, є незаконними 
та такими, що порушують гарантії адвокатської діяльності 
та вимоги законодавства щодо збереження таємниці спіл-
кування адвоката з клієнтом.

22. Створено Робочу групу з питання гонорару успіху адво-
ката з метою розробки додаткових правил при визначенні 
розміру та порядку виплати гонорару успіху адвоката за 
надану правничу (правову) допомогу у розрізі діючого за-
конодавства України та міжнародної практики.

23. РАУ прийняла рішення щодо використання рейтингів 
адвокатів, адвокатських об’єднань/бюро при проведенні 
процедури публічних закупівель професійної правничої 
(правової) допомоги, в якому роз’яснено, що встановлен-
ня будь-яких рейтингів адвокатів, адвокатських об’єднань/
бюро, як кваліфікаційних критеріїв відбору учасників є не 
припустимим та дискримінаційним критерієм.

24. РАУ прийняла рішення про заходи ліквідації заборговано-
сті перед адвокатами, які здійснюють безоплатну вторин-
ну правову допомогу і забезпечення дотримання їх прав, 
яким вирішено:

 — звернутися до Кабінету Міністрів України та Мініс-
терства юстиції України з проханням негайно усуну-
ти порушення прав адвокатів, які надають правову 
(правничу) допомогу за дорученням органу (устано-
ви) уповноваженого законом на надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, що виражається у пору-
шенні прав адвокатів на належну оплату діяльності з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги, та 
подальшого недопущення порушень прав та гарантій 
адвокатської діяльності;

 — доручити Комітету з питань безоплатної правової до-
помоги при НААУ підготувати зразок проекту позовної 
заяви про стягнення заборгованості адвокатами бе-
зоплатної вторинної правової допомоги, рекоменду-
вавши усім адвокатам безоплатної вторинної правової 
допомоги, права яких порушено з цього питання, звер-
нутись з позовами до суду.

25. РАУ прийняла рішення «Про заходи щодо розблокування 
та належного функціонування Ради адвокатів міста Киє-
ва».

26. РАУ затвердила у новій редакції Положення про ордер на 
надання правничої (правової) допомоги у новій редакції, 
яким регулюється введення процедури електронного 
генерування ордерів на надання правової допомоги ад-
вокатом через особистий кабінет адвоката на офіційному 
веб-сайті НААУ.

27. Прийнято рішення за результатами роботи Спеціальної 
тимчасової комісії з перевірки та дослідження матеріалів 
щодо проведення конференції адвокатів Дніпропетров-
ської області 07 грудня 2018 року, зокрема:

 — зобов’язати адвоката Вербу М.І. передати Голові Ви-
щої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 
Вилкову С.В. по акту прийому-передачі весь архів до-
кументів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адво-
катури Дніпропетровської області;

 — продовжити роботу Спеціальної тимчасової комісії з 
перевірки та дослідження матеріалів щодо проведен-
ня конференції адвокатів Дніпропетровської області 
07 грудня 2018 року.

28. Створено представництво Національної асоціації адвока-
тів України у Королівстві Данія (м. Холстебро).
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29. РАУ створила при Національній асоціації адвокатів Украї-
ни:

 — Комітет з питань електронного судочинства та кібер-
безпеки адвокатської діяльності, з метою вивчення 
питань та практики впровадження способів і методів 
кібербезпеки та захисту інформації, засобів зв’язку, 
автоматизованих систем, телекомунікаційних та елек-
тронних систем і мереж, електронних доказів, комп’ю-
терної техніки, які використовуються адвокатами при 
наданні правової допомоги, містять інформацію, що є 
предметом адвокатської таємниці та розробки ефек-
тивних засобів захисту такої інформації, електронних 
документів, електронних доказів, адвокатської таєм-
ниці, електронних даних, які належать адвокатам та/
або були отримані ними при здійсненні адвокатської 
діяльності (забезпечення кібербезпеки адвокатської 
діяльності).

 — Комітет з питань митного та податкового права, з ме-
тою розвитку митного та податкового права, забез-
печення ефективного захисту прав людини у сфері 
митної політики та оподаткування, дотримання прин-
ципу законності та презумпції невинуватості, розробки 
програм щодо усунення прогалин у сфері митного та 
податкового законодавства.

30. РАУ затвердила Положення Комітету з питань стратегічно-
го розвитку та визначення пріоритетних напрямків діяль-
ності Національної асоціації адвокатів України.

31. РАУ внесла зміни до Порядку оприлюднення фінансо-
вої звітності органів адвокатського самоврядування, за-
твердженого рішенням Ради адвокатів України No 253 від  
17 грудня 2013 року , затвердивши у новій редакції: Форму 
звітності для рад адвокатів регіону, Форму звітності для 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Форму 
звітності для РАУ, НААУ, Форму звітності для ВКДКА.

32. РАУ затвердила у новій редакції Статут приватної органі-
зації (установи, закладу) Вищої школи адвокатури Націо-
нальної асоціації адвокатів України.

33. За результатами розгляду звернення Голови Ради адвока-
тів Тернопільської області  щодо тиску на адвокатів – по-

садових осіб центрів з надання БВПД, прийнято рішення, 
яким РАУ вирішила звернутися:

 — до Міністерства юстиції України з проханням вжити за-
ходи в межах повноважень з метою усунення будь-яких 
упереджених дій посадових осіб центрів з надання 
БВПД щодо не укладення або укладення короткостро-
кових контрактів з адвокатами або зміни черговості 
розподілу доручень між адвокатами системи БВПД, 
вибіркові розрахунки з адвокатами за виконані дору-
чення та заборгованість перед адвокатами. 

 — звернутись до Національного агентства з питань за-
побігання корупції з проханням вжити заходи в межах 
повноважень з питань усунення корупційних ризиків у 
роботі Тернопільського регіонального центру з надан-
ня БВПД.

34. РАУ прийняла рішення «Про затвердження проекту Ме-
тодичних рекомендацій щодо порядку розгляду адвокат-
ських запитів».

35. Ухвалено рішення, яким скасовано рішення Ради адво-
катів Київської області No 71 від 12 червня 2019 року про 
оголошення тимчасового локального попереджувального 
страйку на всій території Київської області адвокатами, які 
обліковуються у Раді адвокатів Київської області та адвока-
тами, які надають правову допомогу в Центрах з надання 
БВПД в Київській області у кримінальних провадженнях, як 
таке, що порушує конституційні права громадян на пра-
вову допомогу та гарантії здійснення незалежної адвокат-
ської діяльності.

36. РАУ прийняла рішення «Про створення Робочої групи з 
питань підготовки методологічних основ стажування та 
пов’язаних із цим питань».

37. Ухвалено рішення щодо звернення РАУ до Ради суддів 
України, як органу суддівського самоврядування, Дер-
жавної судової адміністрації України для доведення до 
відома суддів усіх інстанцій щодо дотримання вимог За-
кону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», 
забезпечення гарантій адвокатської діяльності та права 
адвоката посвідчувати копії документів, у тому числі і ор-
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деру, а також розміщення рішення РАУ від 26 червня 2019 
року «Про використання копії ордеру на надання правни-
чої (правової) допомоги» на офіційних сайтах Ради суддів 
України та Державної судової адміністрації в Україні.

38. Ухвалено рішення щодо звернення РАУ до Міністерства 
фінансів України з листом щодо подальшого планування 
витрат з державного та місцевого бюджетів на 2020 рік 
на представництво адвокатами органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування в судах усіх рівнів та 
закладення орієнтовних розмірів гонорарів і погодинної 
оплати адвокатських послуг у бюджетних запитах, після 
отримання відповідної інформації від голів рад адвокатів 
регіонів.

39. Рішенням РАУ затверджено роз’яснення щодо застосу-
вання форми (бланку) ордеру на надання правничої (пра-
вової) допомоги.

40.  Прийнято рішення РАУ згідно якого: доручено Голові Ради 
адвокатів України Ізовітовій Л.П. звернутись до Генераль-
ної прокуратури України та Міністерства внутрішніх справ 
з проханням вжити заходи в межах повноважень щодо 
усунення порушень прав та гарантій діяльності Голови 
та членів ВКДКА, а також взяти під особистий контроль 
досудове розслідування, відкрите у кримінальному про-
вадженні на підставі заяви Голови ВКДКА Вилкова С.В. від 
24 квітня 2019 року; звернутись до адміністратора соці-
альної мережі Facebook з проханням вжити заходи в ме-
жах повноважень, повідомивши про публічне розміщення 

23 квітня 2019 року коментарів із закликами до насильства 
в групі адвокатської спільноти «РАДА АДВОКАТІВ УКРАЇ-
НИ» користувачами Рафальською І.В., Трускавецьким Р.С., 
Корнієнко О.П. 

41. За результатами розгляду листа Голови Комітету з питань 
БПД при НААУ Вилкова С.В. щодо колективної скарги ад-
вокатів безоплатної вторинної правової допомоги у Во-
линській області від 09 квітня 2019 року щодо порушень 
Регіональним центром з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Волинській області прав адвокатів, 
які надають безоплатну вторинну правову допомогу у 
Волинській області, а також про тиск на адвокатів з боку 
керівника зазначеного центру, що є порушенням гарантій 
здійснення незалежної адвокатської діяльності прийнято 
рішення:

 — Звернутись до правоохоронних органів з проханням 
вжити заходи в межах повноважень щодо нецільового 
використання бюджетних коштів Регіональними цен-
трами з надання безоплатної вторинної правової до-
помоги та порушення у зв’язку з цим прав адвокатів на 
належну оплату діяльності з надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги;

 — Затвердити відкриту заяву Ради адвокатів України з 
приводу забезпечення дотримання прав адвокатів та 
гарантій адвокатської діяльності в системі безоплатної  
правової допомоги, у тому числі щодо ліквідації забор-
гованості перед адвокатами, які здійснюють безоплат-
ну вторинну правову допомогу та унеможливлення 
тиску на них з боку керівників регіональних центрів.

42. РАУ прийнято рішення «Про створення при Національній 
асоціації адвокатів України Комітету з питань взаємодії з 
громадським суспільством» та доручено представнику 
адвокатів від Хмельницької області у складі Ради адвокатів 
України Каденко О.О., Заступнику Голови ВКДКА Місяцю 
А.П. та адвокату Місяцю В.П. розробити Положення про 
Комітет з питань взаємодії з громадянським суспільством. 

43. За результатами розгляду звернення народного депута-
та України Луценка І.В. з проханням сприяти вирішенню 
ситуації, що склалася щодо питання порушення прав гро-
мадян України Назарчука С.М., Яценка А.П. та інших 23 об-
винувачених, а також заяви адвоката Дульського О.Л. від 
07 травня 2019 року про порушення прав адвокатів та га-
рантій адвокатської діяльності прийнято рішення РАУ:

 — Звернути увагу, на необхідність створення належ-
них умов тимчасового робочого місця адвоката при 
здійсненні представництва інтересів особи в суді, яке 
відповідатиме санітарним та будівельним нормам і 
правилам, забезпечуватиме можливість адвоката без-
перешкодно спілкуватись з клієнтом; враховуватиме 
можливість використання сучасних технічних можли-
востей для роботи з електронним документом.

 — Звернутися до Державної судової адміністрації Укра-
їни, Ради суддів України, Президента України, Гене-
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ральної прокуратури України, Верховного суду, Упов-
новаженого Верховної Ради України з прав людини з 
проханням у межах наділених повноважень сприяти 
недопущенню порушення права особи на отримання 
професійної правничої допомоги, шляхом забезпечен-
ня адвокатів належними умовами праці при здійсненні 
представництва в судах. 

44. РАУ прийнято рішення «Про створення представництва 
Національної асоціації адвокатів України у Арабській рес-
публіці Єгипет (м. Хургада)».

45. РАУ прийнято рішення про внесення змін та доповнень 
до Регламенту Вищої кваліфікаційно дисциплінарної ко-
місії адвокатури, затвердженого рішенням Ради адвокатів 
України від 4-5 липня 2014 року No 78 (з наступними зміна-
ми та доповненнями).

46. РАУ прийнято рішення про внесення змін та доповнень 
до Регламенту кваліфікаційно дисциплінарної комісії ад-
вокатури регіону, затвердженого рішенням Ради адвокатів 
України від 17 грудня 2013 року No 268 (з наступними змі-
нами та доповненнями).

47. РАУ прийнято рішення про внесення змін та доповнень 
до Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, 
порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики 
оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспи-
ту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю 
в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України 
від 17 грудня 2013 року No 270 (з наступними змінами та 
доповненнями).

48. РАУ прийнято рішення про внесення змін та доповнень 
до Положення про порядок прийняття та розгляду скарг 
щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати на-
слідком його дисциплінарну відповідальність, затвер-
дженого рішенням Ради адвокатів України від 30 серпня  
2014 року No 120 (з наступними змінами та доповненнями).

49. РАУ прийнято рішення про проходження стажистом 
адаптаційного курсу в професію адвоката у ВША НААУ 
та внесення змін до Положення про організацію та по-
рядок проходження стажування для отримання особою 
свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, 
затвердженого рішенням Ради адвокатів України No 80 від 
01 червня 2018 року.

50. РАУ прийнято рішення про внесення змін та доповнень 
до Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України 
(виклавши його в новій редакції), затвердженого рішен-
ням Ради адвокатів України від 14 лютого 2019 року No 20, 
доручено Заступнику Голови Ради адвокатів України під-
готувати презентацію з питань реалізації Порядку підви-
щення кваліфікації адвокатів України у новій редакції для 
розміщення її на офіційному веб-сайті НААУ. Головам рад 
адвокатів регіонів:

 — з метою врахування та обліку балів довести до відома 
адвокатів регіону про необхідність завчасно пода-
ти до рад адвокатів регіонів картку обліку залікових 
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балів отриманих адвокатами за період з 01 січня по  
30 червня 2019 року;

 — проводити постійну роз’яснювальну роботу та здійс-
нювати безпосередню допомогу адвокатам з питань 
практичної реалізації підвищення кваліфікації адвока-
тів України в регіонах, у тому числі до кінця 2019 року 
за потреби провести ІТ-курси комп’ютерної грамоти 
для адвокатів.

51. РАУ прийнято рішення про затвердження Порядку вису-
вання та обрання делегатів конференції адвокатів Запо-
різької області, Регламенту конференції адвокатів Запо-
різької області та встановлення квоти представництва.

52. РАУ прийнято рішення про звільнення Дроздова Олексан-
дра Михайловича з посади першого проректора Вищої 
школи адвокатури Національної асоціації адвокатів Укра-
їни.

53. РАУ затвердила роз’яснення щодо терміну початку ста-
жування, а саме рада адвокатів регіону зобов’язана роз-
глянути заяву про призначення стажування у термін, що 
не перевищує граничного строку дії свідоцтва про скла-
дання кваліфікаційного іспиту заявника, та прийняти рі-
шення про призначення керівника стажування, видачу на-
правлення на стажування, затвердження індивідуального 
плану стажування та строки подання стажистом поточних 
звітів, якщо на день звернення до ради адвокатів регіону 
особа мала дійсне свідоцтво про складання кваліфікацій-
ного іспиту. 

54. За результатами розгляду листа Голови Ради адвока-
тів Тернопільської області Будза Т.В. No 55 від 31 липня  
2019 року прийнято рішення РАУ про внесення змін до 
Положення про організацію та порядок проходження 
стажування для отримання особою свідоцтва про право 
на заняття адвокатською діяльністю, у новій редакції, за-
твердженого рішенням Ради адвокатів України No 80 від  
1 червня 2018 року, зі змінами.

55. РАУ прийнято рішення про звернення до Голови Дер-
жавної аудиторської служби України Гаврилової Л.В. з ли-
стом, в якому висвітлити обґрунтовану правову позицію 
Ради адвокатів України щодо питань, порушених у листі  
No 25-14/447-2019  від 06.07.2019 року. Рада адвокатів 
України вважає, що адвокат, незалежно від часу виникнен-
ня документів, має право доступу до всіх документів ство-
рених суб’єктом перевірки під час проведення заходів 
державного фінансового контрою (актів, звітів, висновків, 
тощо), оскільки адвокатом будується правова позиція за-
хисту, за виключенням документів, які виникли в порядку 
Кримінального процесуального кодексу України.

56. РАУ затверджено роз’яснення щодо оформлення ордеру 
про надання правової допомоги, в разі залучення адвока-
та адвокатським об’єднанням або адвокатським бюро на 
договірних засадах. У разі залучення адвокатським об'єд-
нанням до виконання укладених договорів про надання 
правової допомоги інших адвокатів на договірних заса-
дах, залучений адвокат може як самостійно видати ордер 
(якщо це передбачено договором між адвокатським об'єд-
нанням та таким адвокатом), так і адвокатське об’єднання 
може видати такому адвокату ордер від імені адвокатсько-
го об’єднання. 

57. РАУ затверджено роз’яснення щодо заповнення обов’яз-
кових реквізитів ордеру на надання правової допомоги.

58. РАУ прийняла рішення рекомендувати кваліфікацій-
но-дисциплінарним комісіям адвокатури регіонів, за об-
ґрунтованим зверненням рад адвокатів регіонів, здійс-
нювати необхідну фінансову підтримку радам адвокатів 
регіонів для забезпечення їх діяльності, шляхом перераху-
вання для цієї мети грошових коштів у розмірах, встанов-
лених власним рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури.

59. За результатами розгляду звернення Голови Ради ад-
вокатів м. Києва Рябенка П.К. від 17 вересня 2019 року No 
579 прийнято рішення, що припинили дію з 21 вересня  
2019 року рішення РАУ «Про сплату щорічного внеску на 
забезпечення реалізації адвокатського самоврядування у 
2018 році» від 15 грудня 2017 року No 283 та рішення РАУ 
«Про сплату щорічного внеску на забезпечення реалізації 
адвокатського самоврядування у 2019 році» від 13 грудня 
2018 року No 216 в частині окремого порядку сплати що-
річного внеску на забезпечення реалізації адвокатського 
самоврядування для адвокатів міста Києва шляхом його 
перерахування одним платежем на поточний банківський 
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рахунок Національної асоціації адвокатів України у розмірі 
100% щорічного внеску. 

60. Рішенням РАУ затверджено роз’яснення щодо обов’яз-
кового використання печатки адвокатським об’єднанням 
при оформленні ордеру.

61. Прийнято рішення РАУ «Про затвердження Порядку ви-
сування та обрання делегатів звітної конференції адвока-
тів Хмельницької області, Регламенту звітної конференції 
адвокатів Хмельницької області та встановлення квоти 
представництва».

62. Прийнято рішення РАУ «Про затвердження Порядку вису-
вання та обрання делегатів звітної конференції адвокатів 
Сумської області, Регламенту звітної конференції адвока-
тів Сумської області та встановлення квоти представни-
цтва».

63. Прийнято рішення РАУ «Про затвердження Порядку вису-
вання та обрання делегатів звітної конференції адвокатів 
Чернігівської області, Регламенту звітної конференції ад-
вокатів Чернігівської області та встановлення квоти пред-
ставництва». 

64. За результатами розгляду листа Голови Ради адвока-
тів Харківської області Гайворонської В.В. від 01 серпня  
2019 року No 525 прийнято рішення РАУ «Про внесення 
змін до Положення про організацію та порядок проход-

ження стажування для отримання особою свідоцтва про 
право на заняття адвокатською діяльністю».

65. РАУ прийняла рішення звернутися до Президента Укра-
їни, Кабінету Міністрів України, Голови Верховної Ради 
України, Голови Комітету Верховної Ради України з питань 
правової політики, Голови Комітету з питань організації 
державної влади, місцевого самоврядування, регіональ-
ного розвитку та містобудування, Голови Комітету з пи-
тань бюджету, Голови Комітету з питань антикорупційної 
політики, Голови Комітету з питань інтеграції України з 
Європейським Союзом, депутатським фракціям і групам 
Верховної Ради України та позафракційним народним де-
путатам, а також до міжнародних організацій, у тому чис-
лі до моніторингового комітету Парламентської асамблеї 
Ради Європи, із зверненням щодо проекту Закону Укра-
їни «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
діяльності органів суддівського врядування» No 1008 від  
29 серпня 2019 року.

66. Прийнято рішення РАУ «Про створення представництва 
Національної асоціації адвокатів України у Республіці Іта-
лії (м. Прато)».

67. За результатами розгляду листа Голови Ради адвока-
тів Тернопільської області Будза Т.В. No 65 від 11 вересня  
2019 року та листа Голови Ради адвокатів Вінницької об-
ласті Терещенко О.В. No 227 від 15 серпня 2019 року при-
йнято рішення РАУ: 

 — Затвердити в новій редакції Порядок підвищення ква-
ліфікації адвокатів України (додається) та вважати по-
передню редакцію Порядку підвищення кваліфікації 
адвокатів України, затверджену рішенням Ради адво-
катів України No 20 від 14 лютого 2019 року(зі змінами 
та доповненнями  (у новій редакції) відповідно до рі-
шення РАУ від 26 червня 2019 року No 67) такою, що 
втратила чинність.

 — Внести зміни до Положення про помічника адвоката, 
затвердженого рішенням Ради адвокатів України від  
25 вересня 2015 року No 113, із змінами та доповнен-
нями.

68. Прийнято рішення РАУ затвердити у новій редакції Про-
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граму складення кваліфікаційного іспиту; установити, 
що Програма складення кваліфікаційного іспиту у новій 
редакції вводиться в дію з 01 січня 2020 року; програма 
складання кваліфікаційного іспиту, затверджена рішен-
ням Ради адвокатів України від 26 лютого 2016 року No 68, 
втрачає чинність з моменту введення в дію її нової редак-
ції. 

69. РАУ затвердила роз’яснення щодо наявності конфлікту ін-
тересів при наданні правової допомоги клієнтам з різним 
процесуальним статусом в кримінальних провадженнях.

70. За результатами розгляду наступних звернень: лист Голо-
ви Ради адвокатів Волинської області Руденко Г.А. No51/11 
від 16 вересня 2019 року, заява адвоката Куденьчука О.А. 
від 04 жовтня 2019 року щодо порушення гарантій ад-
вокатської діяльності, втручання та перешкод у здійс-
ненні адвокатської діяльності та лист Голови Луцького 
міськрайонного суду Волинської області Пахолюка А.М.  
No 03-16/482/2019 від 03 вересня 2019 року про надання 
роз’яснення застосування пункту 4 статті 14 Положення 
про порядок прийняття та розгляду скарг щодо нена-
лежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його 
дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням 
Ради адвокатів України No 120 від 30 серпня 2014 року (із 
змінами та доповненнями) РАУ прийняла рішення:

 — Звернутися до Ради суддів України, з проханням вжи-
ти заходи в межах повноважень щодо недопущення 
порушень прав адвокатів та гарантій адвокатської ді-
яльності, втручання та перешкод у здійсненні адвокат-
ської діяльності. 

 — Звернутися до Офісу Генеральної прокуратури Укра-
їни з проханням вжити заходи в межах повноважень в 
зв’язку із порушеннями прав адвокатів та гарантій ад-
вокатської діяльності, втручанням та перешкодами у 
здійсненні адвокатської діяльності.

 — Поінформувати Голову Луцького міськрайонного 
суду Волинської області Пахолюка А.М., в контексті 
його звернення No 03-16/482/2019 від 03 вересня  
2019 року, що за розгляд заяв (скарг), поданих суддя-
ми не у рамках, наданих їм процесуальним законодав-
ством України повноважень, здійснюється оплата за 
організаційно-технічне забезпечення їх розгляду.

71. РАУ затвердила роз’яснення щодо припустимості залу-
чення адвоката до конфіденційної співпраці з органами 
досудового розслідування при наявній згоді клієнта.

72. РАУ затвердила роз’яснення щодо можливості адвоката 
представляти інтереси клієнта в органах казначейства у 
питаннях пов’язаних з виконанням рішень про стягнення 
коштів присуджених на ім’я клієнта на підставі ордеру чи 
договору.

73. РАУ затвердила роз’яснення щодо деяких питань гонора-
ру адвоката.

74. РАУ затвердила у новій редакції Положення про Кваліфі-
каційно-дисциплінарну комісію адвокатури Тернопіль-
ської області у зв’язку із зміною місцезнаходження КДКА 
Тернопільської області.

75. За результатами розгляду листа Голови кваліфікацій-
но-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області 
Рудницької Н.А. прийнято рішення про внесення змін та 
доповнень до Регламенту кваліфікаційно дисциплінарної 
комісії адвокатури регіону, затвердженого рішенням Ради 
адвокатів України від 17 грудня 2013 року No 268 (з наступ-
ними змінами та доповненнями).

76. За результатами розгляду листа Голови кваліфікацій-
но-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області 
Рудницької Н.А. прийнято рішення про внесення змін та 
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доповнень до Положення про порядок прийняття та роз-
гляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка 
може мати наслідком його дисциплінарну відповідаль-
ність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 
30 серпня 2014 року No 120 (з наступними змінами та до-
повненнями).

77. РАУ прийняла рішення «Про створення представництва 
Національної асоціації адвокатів України у Швейцарській 
Конфедерації (м. Женева)». 

78. РАУ прийняла рішення «Про створення представництва 
Національної асоціації адвокатів України в Сполученому 
Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії (м. Лон-
дон)».

79. РАУ прийняла рішення «Про затвердження Порядку вису-
вання та обрання делегатів конференції адвокатів Черні-
вецької області,  Регламенту конференції адвокатів Черні-
вецької області та встановлення квоти представництва».

80. РАУ прийняла рішення «Про затвердження Порядку вису-
вання та обрання делегатів звітної конференції адвокатів 
Донецької області, Регламенту звітної конференції адво-
катів Донецької області та встановлення квоти представ-
ництва».

81.  РАУ прийняла рішення «Про затвердження Порядку вису-
вання та обрання делегатів щорічної конференції адвока-
тів Полтавської області, Регламенту щорічної конференції 
адвокатів Полтавської області та встановлення квоти 
представництва».

82. РАУ прийняла рішення «Про скликання конференції адво-
катів Вінницької області, затвердження Порядку висуван-
ня та обрання делегатів конференції адвокатів Вінницької 
області, Регламенту конференції адвокатів Вінницької об-
ласті та встановлення квоти представництва».

83. РАУ прийняла рішення «Про затвердження Порядку ви-
сування та обрання делегатів конференції адвокатів За-

карпатської області, Регламенту конференції адвокатів 
Закарпатської області та встановлення квоти представни-
цтва». 

84. РАУ прийняла рішення «Про скликання конференції адво-
катів Івано-Франківської області, затвердження Порядку 
висування та обрання делегатів конференції адвокатів 
Івано-Франківської області, Регламенту конференції ад-
вокатів Івано-Франківської області та встановлення квоти 
представництва».

85. РАУ прийняла рішення «Про скликання конференції ад-
вокатів Кіровоградської області, затвердження Порядку 
висування та обрання делегатів конференції адвокатів Кі-
ровоградської області, Регламенту конференції адвокатів 
Кіровоградської області та встановлення квоти представ-
ництва».

86. РАУ прийняла рішення «Про скликання конференції ад-
вокатів Миколаївської області, затвердження Порядку 
висування та обрання делегатів конференції адвокатів 
Миколаївської області, Регламенту конференції адвокатів 
Миколаївської області та встановлення квоти представни-
цтва».

87. РАУ прийняла рішення «Про затвердження Порядку вису-
вання та обрання делегатів звітно-виборної конференції 
адвокатів Тернопільської області, Регламенту звітно-ви-
борної конференції адвокатів Тернопільської області та 
встановлення квоти представництва».

88. РАУ прийняла рішення «Про затвердження Порядку вису-
вання та обрання делегатів щорічної звітної конференції 
адвокатів Херсонської області Регламенту щорічної звіт-
ної конференції адвокатів Херсонської області та встанов-
лення квоти представництва».

89. РАУ прийняла рішення «Про затвердження Порядку вису-
вання та обрання делегатів звітної конференції адвокатів 
Харківської області, Регламенту звітної конференції адво-
катів Харківської області та встановлення квоти представ-
ництва».
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90. РАУ прийняла рішення «Про скликання конференції адво-
катів Рівненської області, затвердження Порядку висуван-
ня та обрання делегатів конференції адвокатів Рівненської 
області, Регламенту конференції адвокатів Рівненської об-
ласті та встановлення квоти представництва».

91. РАУ прийняла рішення «Про внесення змін до рішення 
Ради адвокатів України No 102 від 20 вересня 2019 року 
«Про затвердження Порядку висування та обрання деле-
гатів звітної конференції адвокатів Хмельницької області, 
Регламенту звітної конференції адвокатів Хмельницької 
області та встановлення квоти представництва».

92. РАУ прийняла рішення «Про скликання конференції адво-
катів Волинської області, затвердження Порядку висуван-
ня та обрання делегатів конференції адвокатів Волинської 
області, Регламенту конференції адвокатів Волинської об-
ласті та встановлення квоти представництва».

93.  РАУ прийняла рішення «Про затвердження Порядку вису-
вання та обрання делегатів звітної конференції адвокатів 
Луганської області,  Регламенту звітної конференції адво-
катів Луганської області та встановлення квоти представ-
ництва».

94. РАУ прийняла рішення «Про затвердження Порядку вису-
вання та обрання делегатів конференції адвокатів Львів-
ської області, Регламенту конференції адвокатів Львів-
ської області та встановлення квоти представництва».

95. РАУ прийняла рішення «Про затвердження Порядку вису-
вання та обрання делегатів звітної конференції адвокатів 
Житомирської області, Регламенту звітної конференції 
адвокатів Житомирської області та встановлення квоти 
представництва».

96. РАУ прийняла рішення «Про затвердження Порядку ви-
сування та обрання делегатів конференції адвокатів Чер-
каської області,  Регламенту конференції адвокатів Чер-
каської області та встановлення квоти представництва».

97. РАУ прийняла рішення «Про скликання конференції адво-
катів м. Києва, затвердження Порядку висування та обран-
ня делегатів конференції адвокатів м. Києва, Регламенту 
конференції адвокатів м. Києва та встановлення квоти 
представництва».

98. РАУ прийняла рішення «Про внесення змін до Порядку 
допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку 
складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінюван-
ня результатів складення кваліфікаційного іспиту для на-
буття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні»

99. За результатами розгляду звернення Голови Ради адвока-
тів Одеської області Бронза Й.Л. від 12 грудня 2019 року 
вих. No 447/0/9-19 прийнято рішення про звернення 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 пра-
воохоронних органів при забезпеченні безпеки кваліфі-
каційно-дисциплінарних комісій адвокатури регіонів на їх 
вимогу.

100. За результатами розгляду звернення Голови Комітету 
НААУ з питань координації надання правової допомоги 
учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та 
переселенцям Островської М.А. прийнято рішення відпо-
відно до якого:

 — Звільнити адвокатів, які брали участь в АТО/ООС та 
мають статус ветерана війни (учасника війни, учасника 
бойових дій або інваліда війни) від сплати щорічного 
внеску на забезпечення реалізації адвокатського са-
моврядування за їхніми заявами до рад адвокатів регі-
онів та Ради адвокатів України відповідно.

 — Надати право радам адвокатів регіонів за заявами ад-
вокатів, які були вимушені покинути місце свого по-
стійного проживання, у зв’язку з проведенням АТО/
ООС, приймати рішення про звільнення, зменшення 
або відтермінування сплати щорічного внеску на за-
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безпечення реалізації адвокатського самоврядуван-
ня на весь час особливого періоду, що пов’язаний із 
збройною агресією на території України.

 — Рішення про звільнення адвокатів від сплати щоріч-
ного внеску на забезпечення реалізації адвокатського 
самоврядування у випадках, передбачених пунктами 1 
та 2 цього рішення, приймається за наявності підтвер-
джуючих документів відповідного статусу заявника. 

101. За результатами розгляду звернення постійного Пред-
ставника Президента України в Автономній Республіці 
Крим Кориневича А.О. No 975/01-08-19 від 02.12.2019 р. 
прийнято рішення відтермінувати строк сплати адвокатам 
Автономної Республіки Крим та міста Севастополя що-
річного внеску на забезпечення реалізації адвокатського 
самоврядування, у випадку неможливості його сплати, 
до припинення окупації території Автономної Республіки 
Крим та міста Севастополь.

102. РАУ прийнято рішення «Про сплату щорічного внеску на 
забезпечення реалізації адвокатського самоврядування у 
2020 році».

103. РАУ прийнято рішення відповідно до якого: визначити 
належними платежі на рахунки органів адвокатського са-
моврядування, де грошові суми сплачуються у розмірах, 
визначених рішеннями Ради адвокатів України, заокруглю-
ючи суми таких платежів до цілих цифр у відповідності до 
встановлених (загальноприйнятих) математичних правил, 
а саме:

 — сума, що закінчується від 1 до 4 копійок, заокруглюєть-
ся в бік зменшення до найближчої суми, яка закінчуєть-
ся на 0 копійок;

 — сума, що закінчується від 5 до 9 копійок, заокруглюєть-
ся в бік збільшення до найближчої суми, яка закінчу-
ється на 0 копійок.

104. За результатами розгляду звернення адвоката Линника 
Р.В. No 753/1/19 від 23 листопада 2019 року прийнято рі-
шення відповідно до якого:

 — Доручити Голові Ради адвокатів України, Національної 
асоціації адвокатів України Ізовітовій Л.П. звернутись 
до Ради адвокатських та правничих товариств Євро-
пи (ССВЕ) та Голови Вищого антикорупційного суду з 
проханням довести до відома суддів Вищого антико-
рупційного суду про підписану 21 вересня 2019 року 
Головою РСУ, Головою Ради прокурорів України, Голо-
вою РАУ Резолюцію «Професійна етика правосуддя», 
звернувши увагу на не виконання деякими суддями 
пункту 8 резолютивної частини цієї Резолюції.

 — Направити Голові Ради суддів України звернення по-
відомивши, що судді не дотримуються в повній мірі 
Резолюції «Професійна етика правосуддя», підписаної 
головами Ради суддів України, Ради прокурорів Украї-

ни, Ради адвокатів України від 21 вересня 2018 року та у 
зв’язку з цим звернутись із проханням провести спіль-
не засідання представників Ради суддів України, НААУ 
та Вищого антикорупційного суду. 

 — Направити відповідь адвокату Линник Р.В. по суті по-
рушеного питання у контексті висновків зазначених у 
цьому рішенні та звернути увагу, що у розумінні стат-
ті 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність» адвокатський запит не може стосуватися 
надання консультацій і роз’яснень положень законо-
давства.

105. За результатами розгляду звернення керуючого партнера 
адвокатського об’єднання «Лігал Груп», адвоката Козика 
В.Є. No 2019/11-8 від 05.11.2019 року затверджено роз’яс-
нення щодо процедури відчуження частки в статутному 
капіталі адвокатського об’єднання.

106.  РАУ прийнято рішення з метою організації порядку здійс-
нення перерахування коштів на забезпечення діяльності 
органів адвокатського самоврядування, рекомендувати 
конференціям адвокатів регіонів, радам адвокатів регіо-
нів, кваліфікаційно-дисциплінарним комісіям адвокатури 
регіонів передбачити створення резервних фондів у ре-
гіоні для акумуляції коштів на потреби забезпечення ді-
яльності органів адвокатського самоврядування регіону і 
представників адвокатів регіонів у ВКДКА, РАУ. 

107. РАУ затверджено висновок щодо проекту Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
(щодо створення передумов для посилення захисту прав 
стягувачів)».
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Голова Ради адвокатів України

Ізовітова Лідія Павлівна
l.izovitova@unba.org.ua

Заступник Голови Ради адвокатів України

Гвоздій Валентин Анатолійович
v.gvozdiy@unba.org.ua

Заступник Голови Ради адвокатів України

Кухар Олексій Іванович
o.kuhar@unba.org.ua

Член Ради адвокатів України від Тернопільської області

Гордєєв Юрій Володимирович
y.hordieiev@unba.org.ua 

Секретар Ради адвокатів України

Колесников Ігор Валерійович

i.kolesnikov@unba.org.ua 

Член Ради адвокатів України від Львівської області

Калюжна Барбара Володимирівна

Член Ради адвокатів України від Одеської області

Головченко Ольга Олександрівна

o.golovchenko@unba.org.ua 

Член Ради адвокатів України від Хмельницької області

Каденко Оксана Олегівна
o.kadenko@unba.org.ua 

Член Ради адвокатів України від Чернігівської області

Гринь Людмила Василівна
l.gryn@unba.org.ua

Член Ради адвокатів України від Рівненської області

Лазарчук Ганна Валеріївна
 h.lazarchuk@unba.org.ua

Члени РАУ

Член Ради адвокатів України від Дніпропетровської області

Кривошапка Антон Анатолійович
a.kryvoshapka@unba.org.ua

Член Ради адвокатів України від Сумської області

Афанасієв Роман Володимирович
r.afanasiev@unba.org.ua

Член Ради адвокатів України від Вінницької області

Зажирко Юрій Дмитрович
y.zazhyrko@unba.org.ua 

Член Ради адвокатів України від Волинської області

Комарницька Оксана Омелянівна

o.komarnytska@unba.org.ua

Член Ради адвокатів України від Запорізької області

Гришин Ярослав Володимирович

y.gryshyn@unba.org.ua 

Член Ради адвокатів України від Херсонської області

Горощенко Любов Володимирівна
l.goroshchenko@unba.org.ua

Член Ради адвокатів України від Харківської області

Величко Лариса Юріївна
l.velychko@unba.org.ua

Член Ради адвокатів України від Черкаської області

Юдін Володимир Сергійович

v.yudin@unba.org.ua 

Член Ради адвокатів України від Кіровоградської області

Сумська Наталія Дмитрівна
n.sumska@unba.org.ua

Член Ради адвокатів України від Закарпатської області

Кошеля Василь Васильович
v.koshelya@unba.org.ua

Член Ради адвокатів України від Івано-Франківської обл.

Мнишенко Ірина Євгенівна
i.mnishenko@unba.org.ua

Член Ради адвокатів України від Донецької області

Осика Сергій Валентинович

s.osyka@unba.org.ua

Член Ради адвокатів України від міста Києва

Черезов Ігор Юрійович
i.cherezov@unba.org.ua 

Член Ради адвокатів України від Полтавської області

Плескач Анатолій Борисович
a.pleskach@unba.org.ua

Член Ради адвокатів України від Миколаївської області

Репешко Павло Іванович
p.repeshko@unba.org.ua

Член Ради адвокатів України від Житомирської області

Слівінській Олексій Валентинович
o.slivinckii@unba.org.ua 

Член Ради адвокатів України від Чернівецької області

Божик Валерій Іванович
v.bozhyk@unba.org.ua 
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Рада адвокатів 
України

I II III IV
Підвищення 
кваліфікації

Заходи Єдиний реєстр 
адвокатів 
України

2018

кількість скасованих 
рішень РАУ

кількість складених 
протоколів засідань РАУ

2018

кількість проведених 
семінарів та тренінгів для 

адвокатів

кількість проведених 
спільних семінарів та 

тренінгів для адвокатів

3824 38

1985

419

4212

10

2017

284

4

10

11

2019

178

0

11

14

234

0

14

кількість виданих 
сертифікатів про 

підвищення кваліфікації

кількість адвокатів, які 
взяли участь у семінарах і 

тренінгах

456

3805

799

8523

659

2330

719

6507

2178

кількість виданих 
трансферних витягів

кількість відміток про 
припинення/зупинення 

права на заняття 
адвокатською діяльністю

кількість адвокатів, які 
поновили адвокатську 

діяльність

кількість нових адвокатів, 
внесених до бази даних 

ЄРАУ

2019

93

49

16248

16248

2017 2018 20192017 2018 20192017

24

33

11600

11600

4 3279

23

96

13248

13248

2

кількість виданих 
методичних матеріалів

кількість прийнятих 
рішень РАУ

кількість проведених 
конференцій, круглих 

столів та форумів

кількість проведених 
засідань
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2018 20192017

20
17

20
18

VIIV
ДіловодствоЮридичний департамент

137

загальна кількість судових справ, які 
знаходяться в судах всіх рівнів

11

кількість судових справ, по яких прийняті 
рішення, які не набрали законної сили

20
19

20
17

20
18

20
19

3

17

15

6

14

9

1

170 97

3

5 6

80 05 63 1344

кількість судових справ, по яких прийняті 
рішення та які набрали законної сили

13 10 18

кількість справ по юрисдикції

78 73 101

з них направлено до 
правоохоронних органів

15

122 87 0

31 12

кількість звернень щодо порушення 
прав адвокатів

з них направлено до 
Комітету

подані безпосередньо 

НААУ, РАУ

подані іншими 
суб'єктами 2781

1266

загальна кількість вхідної
кореспонденції

звернення фізичних та 
юридичних осіб, адвокатів

листування з центральними та 
місцевими органами державної 

влади, органами місцевого 
самоврядування з основних 

(профільних) питань діяльності

524

981

листування з ВКДКА, ВРКА, Радами 
адвокатів регіонів та КДКА з 

основних (профільних) питань 
діяльності

13

кількість депутатських запитів, 
звернень та документи щодо 

виконання

1901

кількість розглянутих по суті 
звернень

225

кількість звернень, скерованих до 
інших структур на розгляд

з них на користь 
НААУ, РАУ

з них на користь інших 
суб'єктів

з них на користь 
НААУ, РАУ

з них на користь інших 
суб'єктів

з них в 
адміністративно-

му суді

з них в 
господарському 

суді

з них в судах 
загальної 

юрисдикції

VI
Захист прав адвокатів

105 79 106 52 101

звернення щодо порушення 
прав адвокатів
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Звіт Вищої Кваліфікаційно-Дисциплінарної 
Комісії Адвокатури за 2019 рік

І. Загальні відомості.  
Повноваження ВКДКА

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури 
(далі – ВКДКА або Комісія) була створена відповідно до статті 
52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 
від 05.07.2012 No 5076-VI (далі – Закон).

Відповідно до частини 10 статті 52 Закону установчим доку-
ментом Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокату-
ри є Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комі-
сію адвокатури, яке затверджується З’їздом адвокатів України.

Відповідно до частини 2 статті 7 Положення про Вищу кваліфі-
каційно-дисциплінарну комісію адвокатури (далі – Положення 
про ВКДКА) Регламент Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури затверджується Радою адвокатів України.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є ко-
легіальним органом, завданням якого є розгляд скарг на рі-
шення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних ко-
місій адвокатури (частина 1 статті 52 Закону).

Частина 4 та 5 статті 52 Закону та стаття 6 Положення про 
ВКДКА відносять до повноважень ВКДКА, як колегіального 
органу: 

1) розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікацій-
но-дисциплінарних комісій адвокатури; 2) узагальнення дис-
циплінарної практики кваліфікаційно-дисциплінарних комісій 
адвокатури; 3) виконання інших функцій відповідно до цього 
Закону.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури за 
результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури має право:

1) залишити скаргу без задоволення, а рішення кваліфікацій-
но-дисциплінарної комісії адвокатури — без змін; 2) змінити 

рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури;  
3) скасувати рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 
адвокатури та ухвалити нове рішення; 4) направити справу для 
нового розгляду до відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури та зобов’язати кваліфікаційно-дисциплінар-
ну комісію адвокатури вчинити певні дії.

Пунктом 13 Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України, 
затвердженого рішенням РАУ No 111 від 21 вересня 2019 року, 
ВКДКА є оператором підвищення кваліфікації адвокатів в Укра-
їні, що не потребує акредитації, має право організовувати са-
мостійно або у співпраці з Вищою школою адвокатури НААУ чи 
радами адвокатів регіону заходи з підвищення кваліфікації по 
всій Україні. Аналогічними повноваженнями щодо сприяння 
організації та впровадження заходів щодо вдосконалення юри-
дичної освіти, розвитку юридичної професії та підвищення ква-
ліфікації адвокатів Комісія наділена відповідно до пункту 1.3.3. 
Регламенту ВКДКА.

Додатково, відповідно до частини 3 статті 2 Положення про 
ВКДКА та пунктів 1.3.4. та 1.3.5. Регламенту ВКДКА Комісія також 
виконує наступні функції: взаємодіє з національними та іно-
земними громадськими організаціями та міжнародними неуря-
довими організаціями; узагальнює практику розгляду скарг на 
рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних 
комісій адвокатури з питань допуску осіб до кваліфікаційних 
іспитів, а також складання таких іспитів.
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ІІ. Забезпечення роботи Комісії. 
Секретаріат ВКДКА
Відповідно до частини 3 статті 5 Положення про ВКДКА та 
пункту 2.8. Регламенту Секретаріат ВКДКА створюється з ме-
тою забезпечення організації поточної діяльності ВКДКА.

Секретаріат з 2015 року очолює Голова Секретаріату, адво-
кат Віктор Вовнюк, який здійснює функції, визначені Головою  
ВКДКА. 

Голова Секретаріату та працівники Секретаріату призначають-
ся та звільняються з посад за рішенням Голови ВКДКА, якому 
вони підзвітні та підпорядковуються при здійсненні своєї ді-
яльності.

ІІІ. Робота Комісії

Головні напрямки діяльності ВКДКА

Протягом звітного періоду ВКДКА виконувала функції, покла-
дені на неї статтею 52 Закону, як орган адвокатського само-
врядування, завданням якого є розгляд скарг на рішення, дії та 
бездіяльність регіональних КДКА.

15 лютого 2019 року З’їзд адвокатів України обрав Головою Ви-
щої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури адвока-
та Сергія Вилкова. 

ВКДКА у 2019 році, окрім виконання своїх основних функцій, 
продовжила роботу з підвищення кваліфікації як адвокатів так і 
членів органів адвокатського самоврядування. 

Комісія також спрямувала діяльність на аналіз та системати-
зацію роботи щодо розгляду скарг на рішення, дії та бездіяль-
ність регіональних КДКА й почала більш активно працювати в 
напрямку узагальнення дисциплінарної практики та розробки 
рекомендацій для покращення якості роботи регіональних 
КДКА. ВКДКА разом із НААУ (РАУ) продовжила практику обміну 
досвідом на міжнародному рівні з розвиненими європейськи-
ми країнами, а також практику взаємодії з регіональними КДКА, 
започатковану з серпня 2017 року. 

З метою покращення якості здійснення кваліфікаційно-дис-
циплінарними комісіями адвокатури дисциплінарних прова-
джень та вдосконалення процесу складання кваліфікаційних 
іспитів, Головою ВКДКА Сергієм Вилковим було проведено 
низку зустрічей з представниками органів адвокатського само-
врядування більшості регіонів, під час яких вивчалися пробле-
ми, які виникають у тій чи іншій ситуації та були знайдені шляхи 
їх вирішення. 

Так, за результатами зазначених дискусій та проведеної спіль-
ної аналітичної роботи, за поданням Голови ВКДКА Радою 
адвокатів України було внесено ряд змін та доповнень до 
нормативних актів, якими керуються регіональні кваліфікацій-
но-дисциплінарні комісії адвокатури під час виконання своїх 
завдань.

Крім того, у 2019 році було продовжено практику підвищення 
кваліфікації членів регіональних КДКА.

Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури 
в рамках реалізації повноважень, передбачених п. 2 ч. 4 ст. 52 
Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» у 
звітному році було підготовлено наступні узагальнення дисци-
плінарної практики КДКА:

- узагальнення дисциплінарної практики про поновлення 
строків на оскарження рішень кваліфікаційно-дисциплінар-
них комісій адвокатури (Рішення ВКДКА No Х-019/2019 від  
04 жовтня 2019 року);

- узагальнення дисциплінарної практики кваліфікаційно-дис-
циплінарних комісій адвокатури, що має наслідком направлен-
ня Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісію адвокатури 
справ для нового розгляду (Рішення ВКДКА No Х-018/2019 від 
04 жовтня 2019 року);

- узагальнення дисциплінарної практики кваліфікаційно-дис-
циплінарних комісій адвокатури щодо конфлікту інтересів (Рі-
шення ВКДКА No Х-017/2019 від 04 жовтня 2019 року);

- узагальнення дисциплінарної практики кваліфікаційно-дис-
циплінарних комісій адвокатури щодо розгляду заяв про відво-
ди (самовідводи) (Рішення ВКДКА No ХI-021/2019 08 листопада 
2019 року). 

Членами ВКДКА завершено роботу в частині першого етапу 
підготовки коментаря до Правил адвокатської етики.

Протягом 2019 року ВКДКА, з метою об'єднання та зміцнення 
адвокатської спільноти і забезпечення гарантій професійної 
діяльності, продовжила плідну співпрацю із НААУ (РАУ) з пи-
тань вдосконалення нормативної бази у сфері діяльності орга-
нів адвокатського самоврядування й адвокатури вцілому. 

Засідання ВКДКА

У звітному періоді ВКДКА спрямовувала зусилля на виконан-
ня завдань, покладених на неї статтею 52 Закону України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність». З метою реалізації своїх 
повноважень провела 12 засідань. 

Засідання були переважно дводенними, більшість із них прохо-
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дила у місті Києві, однак деякі з них були виїзними. Так, у червні 
2019 комісія працювала в Одеській області, у вересні – в Хер-
сонській, у жовтні – в Чернівцях.

Засідання комісії відбувалися за наступним графіком: 31.01.2019, 
01.02.2019, 28-29.03.2019, 24-25.04.2019, 30-31.05.2019, 25-
26.06.2019, 31.07.2019, 01.08.2019, 04-05.09.2019, 03-04.10.2019, 
07-08.11.2019, 06-07.12.2019.  

У кожному із засідань ВКДКА був наявний кворум, що підтвер-
джувалося явкою переважної більшості її членів.

Протягом зазначеного періоду функції секретаря ВКДКА вико-
нувала і на даний час виконує Котелевська К.В., представник у 
складі ВКДКА від Запорізької області.

За час 12 засідань, що відбулися протягом звітного періоду, Ко-
місією за результатами розгляду скарг на рішення, дії та безді-
яльність регіональних КДКА було прийнято 174 рішення.

При цьому, правом на особисту участь та надання пояснень 
під час засідань Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 
адвокатури протягом звітного періоду скористалися особи за 
68 скаргами. 

Кількість розглянутих скарг. Рішення 
ВКДКА

Відповідно до нормативних актів, що регламентують діяльність 
ВКДКА під час виконання нею функцій апеляційного колегіаль-
ного органу в системі органів адвокатського самоврядування, 
наділеного повноваженнями з розгляду скарг на рішення, дії 
та бездіяльність регіональних КДКА, Комісія може приймати на-
ступні види рішень (в порядку частини 5 статті 52 Закону):

1) про залишення скарги без задоволення, а рішення кваліфіка-
ційно-дисциплінарної комісії адвокатури без змін;

2) про зміну рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії ад-
вокатури;

3) про скасування рішення кваліфікаційно-дисциплінарної ко-
місії адвокатури та ухвалення нового рішення;

4) про направлення справи для нового розгляду до відповідної 
Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та зобов’я-
зання Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури вчи-
нити певні дії.

Пунктом 3.45. Регламенту ВКДКА передбачене право ВКДКА на 
прийняття окремого виду рішень, а саме рішення про відмову 
у задоволенні скарги, тобто, її відхилення, що приймаються у 
разі відсутності за наслідками голосування встановленої зако-
нодавством більшості голосів (16 і більше).

У разі оскарження одного і того ж рішення Кваліфікаційно-дис-
циплінарної комісії адвокатури до ВКДКА та до суду, ВКДКА 
виносить постанову про закриття провадження, виходячи із 
принципу правової визначеності, встановленого для оскар-
жень рішень КДКА Законом України «Про адвокатуру та адво-

катську діяльність». (пункт 3.49. Регламенту ВКДКА). Також по-
становою оформлюються рішення ВКДКА про виправлення 
описки у первісному рішенні Комісії.

Згідно із офіційними статистичними даними, у 2019 року Комі-
сія провела 12 засідань, за результатами яких було прийнято 
174 рішення, серед яких, окрім передбачених частиною 5 статті 
52 Закону, 7 рішень за скаргами на дії та бездіяльність КДКА,  
4 протокольних рішень, 2 рішення КДКА було скасовано та по-
вернуто матеріали до КДКА регіону та 4 рішення за клопотан-
нями щодо зупинення дії рішення КДКА.

Із 156 рішень, прийнятих відповідно до положень частини 5 
статті 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяль-
ність»:

98 рішень (63 %) – залишити скаргу без задоволення, а рішення 
Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури без змін;

0 рішень (0 %) – змінити рішення Кваліфікаційно-дисциплінар-
ної комісії адвокатури;

21 рішення (13 %) – скасувати рішення Кваліфікаційно-дисци-
плінарної комісії адвокатури та ухвалити нове рішення;

37 рішень (24 %) – направити справу для нового розгляду до 
відповідної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 
та зобов’язати Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвока-
тури вчинити певні дії.

Результати підрахунку підтверджують високі показники якості 
роботи КДКА регіонів, оскільки більша частина прийнятих регі-
ональними КДКА рішень залишається ВКДКА без змін. 

Рішення Комісії знеособлюються та оприлюднюються на офі-
ційному сайті ВКДКА, щоб кваліфікаційно-дисциплінарні комі-
сії адвокатури мали можливість вжити заходів до запобігання 
вчиненню певних помилок при здійсненні дисциплінарного 
провадження. 

Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури 
також оцінено кількісне співвідношення оскаржених рішень 
КДКА за територіальною ознакою та результатами їх перегляду 
ВКДКА – видами прийнятих комісією рішень, визначених части-
ною 5 статті 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність».

У 2019 році найбільша кількість скарг, що надійшли до ВКДКА 
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Регіональна КДКА

Рішення ВКДКА за 2019 рік
Дії\бездіяльність 

КДКА
1 2 3 4

Вінницька 1 - - - -

Волинська 3 - 1 - -

Дніпропетровська 4 - 1 - 1

Донецька 8 - 3 1 -

Житомирська 8 - - 2 -

Закарпатська 1 - 2 - 1

Запорізька 1 - - 2 -

Івано-Франківська - - 1 - -

Київська 12 - 1 6 2

Кіровоградська 2 - - 2 -

Луганська - - - 3 -

Львівська 8 - 2 1 -

Миколаївська 2 - 1 1 -

Одеська 2 - 1 2 -

Полтавська 2 - 1 1 -

Рівненська 4 - - 1 -

Сумська 2 - - - -

Тернопільська - - - - -

Харківська 5 - 1 2 -

Херсонська 6 - - - -

Хмельницька 7 - 1 1 -

Черкаська 4 - 1 2 1

Чернівецька 1 - - - -

Чернігівська 1 - - 2 -

Київ 14 - 4 8 2

Разом 98 0 21 37 7

*Рішення ВКДКА:

1) залишити скаргу без задоволення, а рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – без змін;

2) змінити рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури;

3) скасувати рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та ухвалити нове рішення;

4) направити справу для нового розгляду до відповідної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та 
зобов’язати Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури вчинити певні дії.
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стосувалась рішень КДКА Київської області та м. Києва. На дру-
гому місці по кількості оскаржених рішень та дій/бездіяльності 
посідають КДКА Житомирської, Черкаської, Донецької та Хмель-
ницької області.

Найменше скарг надходило на рішення КДКА Чернівецької, Іва-
но-Франківської та Вінницької областей. До ВКДКА за зазначе-
ний період часу не надходило жодної скарги на рішення або дії 
КДКА Тернопільської області.

Щодо предметності скарг на рішення регіональних КДКА, біль-
ша частина скарг стосувалася рішень регіональних КДКА, які 
ухвалювалися, у зв’язку із неналежним, на думку скаржників, 
виконанням адвокатом своїх обов’язків під час здійснення ад-
вокатської діяльності.

Скарги на поведінку адвокатів, більшість яких надходить до 
дисциплінарних органів адвокатського самоврядування, мож-
на класифікувати за такими критеріями: 

 — скаржники не задоволені рішенням, винесеним КДКА, щодо 
неетичної поведінки адвоката (наявність ознак конфлікту ін-
тересів під час здійснення адвокатської діяльності, розголо-
шення адвокатської таємниці, неетична поведінка адвоката 
в мережі інтернет, схиляння клієнта адвокатом, що надає 
безоплатну вторинну правову допомогу, до укладення оп-
латного договору про надання професійної правничої до-
помоги);  

 — скарги, пов’язані із не задоволенням діями адвокатів у кримі-
нальному, цивільному, господарському та адміністративно-
му провадженні опонентами у справі; 

 — з приводу повернення гонорару, сплаченого адвокатові; 

 — скарги стосовно призначення стягнення за несплату адво-
катом щорічного внеску та інше.

Вагома кількість скарг є скаргами на рішення регіональних 
КДКА стосовно дій адвокатів у зв’язку з наданням останніми 
професійної правничої (правової) допомоги в судових орга-
нах та під час досудового розслідування у кримінальних про-
вадженнях. Скаржниками у даному випадку виступають як самі 
особи, яким надавалася професійна (правнича) допомога ад-
вокатом, так і судді, працівники прокуратури, НАБУ, поліції, про-
тилежної сторони провадження.

Як і в попередні роки, велика кількість скарг стосується випад-
ків неявки адвоката без поважних причин в судове засідання. 

Зі стрімким розвитком вимог сучасності та мережі інтернет 
збільшилася кількість скарг щодо поведінки адвокатів у соці-
альних мережах – поширення інформації, яка не відповідає 
дійсності або ганьбить честь та гідність інших осіб, надання 
консультацій правового характеру через мережу інтернет, ре-
кламування адвокатської діяльності з порушенням такого по-
рядку та ін. 

Правила адвокатської етики, затверджені З’їздом адвокатури 
України 09.06.2017 р. зі змінами та доповненнями, врегулювали 
зазначені відносини та встановили норми поведінки адвокатів 
у соціальних мережах і в Інтернеті, у зв’язку з чим визначилися 
більш чіткі критерії розмежування дисциплінарними органами 

адвокатури дозволеної поведінки адвокатів та дисциплінарно-
го проступку.

У 2019 році значно збільшилася кількість скарг на рішення за 
результатами складання кваліфікаційного іспиту. Під час роз-
гляду таких скарг у звітному періоді були випадки скасування 
рішень КДКА регіону та зобов’язання Кваліфікаційно-дисциплі-
нарну комісію адвокатури провести повторний кваліфікацій-
ний іспит у найближчий час проведення таких іспитів.

Так, протягом звітного періоду комісією було переглянуто  
38 рішень регіональних КДКА щодо складання кваліфікаційних 
іспитів з яких 13 (34 %) рішень було скасовано, а у 25 (66 %) ви-
падках скарги були залишені без задоволення.

Діловодство

Загальна кількість опрацьованої вхідної кореспонденції (заяв, 
скарг, звернень, листів), що надійшла до ВКДКА протягом звіт-
ного періоду, становить 1686 одиниць.

Опрацюванням вхідної кореспонденції, підготовкою та надан-
ням відповідей, в тому числі щодо скерування скарг та звер-
нень за належністю, витребування матеріалів дисциплінарних 
та кваліфікаційних справ, підготовкою до засідань ВКДКА за-
ймається Секретаріат ВКДКА.

Судова діяльність

Комісія, відповідно до статті 3 частини 7 Положення про ВКДКА, 
може бути позивачем та відповідачем у суді.

Так, відповідно до частини 7 статті 52 Закону рішення Вищої 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути 
оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийнят-
тя.

В основному, за весь звітний період ВКДКА брала участь у су-
дових справах в якості відповідача (87 % спорів) – з приводу 



69

Звіт Національної Асоціації Адвокатів України2019

оскарження рішень, дій та бездіяльності ВКДКА, і в 13 % судових 
спорів – в якості 3 особи.

Частиною 3 статті 39 Закону передбачений порядок оскаржен-
ня рішення про порушення дисциплінарної справи або про 
відмову в порушенні дисциплінарної справи до Вищої кваліфі-
каційно-дисциплінарної комісії адвокатури чи до суду.

Частиною 1 статті 42 Закону також передбачена можливість 
оскарження рішення у дисциплінарній справі – адвокат чи 
особа, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідаль-
ність адвоката, має право оскаржити рішення у дисциплінарній 
справі протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

Всього протягом звітного періоду в провадженнях судів знахо-
дилося 119 справ.

Інша діяльність. Сприяння реформуванню 
законодавства

Відповідно до частини 2 статті 2 Положення про ВКДКА для 
досягнення мети своєї діяльності Вища кваліфікаційно-дис-
циплінарна комісія адвокатури сприяє: процесу формування 
правової держави в Україні; реформуванню українського за-
конодавства із використанням досвіду розвинених демокра-
тичних країн; захисту законних прав та інтересів й зміцненню 
існуючих правових норм щодо захисту прав та забезпечення 
гарантій адвокатів та ін.

У 2019 році Комісія значну увагу приділила удосконаленню 
нормативних актів, що регулюють діяльність регіональних КДКА 
та ВКДКА. Керівництвом ВКДКА, в результаті тісної співпраці з 
Кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури регі-
онів, були виявлені недоліки та неузгодженості нормативної 
бази, що утруднювало кваліфікаційним та дисциплінарним па-
латам, а також КДКА в цілому виконувати їх функції.

Обговорення зазначених вище недоліків, а також порядку за-
стосування кваліфікаційних та дисциплінарних практик прохо-
дили в ході робочих зустрічей Голови ВКДКА, Голови Секрета-
ріату ВКДКА та представників від відповідного регіону у складі 
ВКДКА з керівниками органів адвокатського самоврядування в 
регіонах. Такі зустрічі відбувалися за наступним графіком:

• 01.04.2019 – зустріч Голови ВКДКА з органами адвокатського 
самоврядування Харківської області;

• 05.04.2019 – зустріч Голови Комісії з представниками орга-
нів адвокатського самоврядування Закарпатської області;

• 12.04.2019 – робоча зустріч заступника Голови ВКДКА Ан-
дрія Місяця з представниками кваліфікаційної палати КДКА 
Хмельницької області; 

• 12 та 13.04.2019 – робоча зустріч Голова ВКДКА Сергія Вил-
кова з очільниками адвокатського самоврядування Дніпро-
петровщини;

• 19.04.2019 – зустріч Сергія Вилкова з представниками орга-
нів адвокатського самоврядування Сумської області;

• 25.05.2019 – зустріч Голови ВКДКА та Голови Секретаріату 
ВКДКА з очільниками КДКА Херсонської області;

• 30.05.2019 – робоча нарада між головою ВКДКА Сергієм 
Вилковим,  головою Секретаріату ВКДКА Віктором Вовню-
ком та керівництвом КДКА Київської області;

• 11.06.2019 – нарада на Миколаївщині;

• 27.06.2019 – круглий стіл з представниками КДКА Одеської 
області;

• 16.08.2019 – круглий стіл за участю членів КДКА Запорізької 
області;

• 23.08.2019 – круглий стіл за участю органів адвокатського 
самоврядування Тернопільщини;

• 06.09.2019 – круглий стіл спільно із представниками КДКА 
Херсонської та Миколаївської областей;

• 13.09.2019 – круглий стіл у Луцьку з представниками органів 
адвокатського самоврядування Волинської області;

• 27.09.2019 – круглий стіл у Черкасах з представниками регі-
ональної КДКА;

• 04.10.2019 – круглий стіл за участю членів КДКА Чернівець-
кої та Івано-Франківської областей;

• 18.10.2019 – нарада на Чернігівщині спільно з членами регі-
ональної КДКА;

• 01.11.2019 – круглий стіл за участю членів КДКА Полтавської 
області;

• 19.11.2019 – круглий стіл за участю членів КДКА Рівненської та 
Житомирської областей.

В результаті масштабного аналізу та системного підходу, за по-
данням Голови ВКДКА, Радою адвокатів України були внесені 
зміни та доповнення до наступних нормативних актів у сфері 
адвокатури та адвокатської діяльності: 

1) Регламенту кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокату-
ри регіону; 
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2) Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, по-
рядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оціню-
вання результатів складення кваліфікаційного іспиту для на-
буття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні; 

3) Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо 
неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його 
дисциплінарну відповідальність; 

4) Регламенту ВКДКА.

Так, робочою групою у складі членів ВКДКА та Ради адвокатів 
України, яку очолив Голова ВКДКА Сергій Вилков, у звітному 
періоді було оновлено Програму складення кваліфікаційного 
адвокатського іспиту щодо адаптації питань, її усної та письмо-
вої частин до нових процесуальних кодексів, а також були роз-
роблені нові практичні завдання (фабули справ). 

Протягом звітного року, за поданням Голови ВКДКА, на під-
ставі пропозицій членів комісії був удосконалений Регламент  
ВКДКА: 

 — Рішенням РАУ від 14.02.2019 року No 6 були внесені допов-
нення до пунктів 3.12.та 3.50 Регламенту щодо права адво-
ката під час звернення зі скаргою до ВКДКА заявляти кло-
потання про вжиття заходів забезпечення розгляду скарги 
у ВКДКА шляхом зупинення дії рішення кваліфікаційно-дис-
циплінарної комісії адвокатури про зупинення або припи-
нення права на заняття адвокатською діяльністю.

 — Рішеням РАУ від 12.04.2019 року No 34 внесені доповнення 
до пункту 3.49. Регламенту, якими було врегульовано випад-
ки одночасного оскарження одного й того ж самого рішен-
ня регіональної КДКА різними сторонами дисциплінарного 
провадження (особою, яка ініціювала питання про дисциплі-
нарну відповідальність та адвокатом) до різних компетент-
них органів (до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 
адвокатури та до суду) і визначено, що скарга розглядається 
тим органом, який обрав суб’єкт оскарження.

 — Рішенням РАУ No 70 від 26.06.2019 року: 

• визначене право Голови ВКДКА передоручити іншому чле-
ну ВКДКА перевірку, вивчення та доповідь матеріалів спра-
ви, розгляд яких був включений до порядку денного засідан-
ня ВКДКА у випадку, якщо доповідач не з’явився на засіданні 
ВКДКА (пп. 2.3.11.); 

• врегульовано порядок допуску на засідання представників 
ЗМІ (п. 3.19); 

• визначено порядок розгляду питання про відвід/самовідвід 
члена ВКДКА (п. 3.26.); 

• обов'язок підписання рішень та протоколу засідання покла-
дено на секретаря засідання ВКДКА, чим спрощено зазна-
чену процедуру (п.п. 2.7.4., 3.34. 3.35.); 

• визначено, що порушення строку на оскарження рішен-
ня КДКА без поважних причин є підставою для відхилення 
скарги, про що зазначається в рішенні ВКДКА про залишен-
ня скарги без задоволення, а рішення – без змін (п. 3.29);

• віднесено до таємниці «нарадчої кімнати» письмову довідку/
проект рішення комісії та врегульовано порядок звернення 
із запитом щодо отримання додаткових документів членом 
ВКДКА, якому доручено перевірку скарги, від КДКА регіону 
(п.3.32.); 

• врегульовано порядок використання даних Єдиного дер-
жавного реєстру судових рішень під час перевірки чле-
ном ВКДКА відомостей, викладених у зверненні або скарзі  
(п. 3.37.); 

• встановлено чіткі строки (10 календарних днів) для на-
правлення КДКА матеріалів витребуваної справи до ВКДКА  
(п. 3.39); 

• встановлено порядок виправлення допущених в рішенні 
ВКДКА описок шляхом прийняття постанови (п.3.46.) та фор-
му викладення узагальнень ВКДКА – прийняттям відповід-
ного рішення (п.4.4.).

Крім того, у звітному році, за поданням Голови ВКДКА Сергія 
Вилкова, на підставі пропозицій регіональних органів адво-
катського самоврядування був удосконалений Регламент 
КДКА регіону, зокрема, Рішенням Ради адвокатів України від 
26.06.2019 року No 71 були внесені наступні зміни та доповнен-
ня до зазначеного нормативного акту: 

Врегульовано порядок підписання рішень та протоколів за-
сідань КДКА (Палати) у разі відсутності Голови КДКА, голови 
кваліфікаційної палати та секретаря КДКА, адже раніше відсут-
ність зазначених осіб зумовлювала блокування роботи зазна-
чених органів. 

Задля узгодженості та запобігання різному тлумаченню на 
практиці, конкретизовано перелік видів скарг судів, що надхо-
дять на адресу дисциплінарної палати КДКА тощо.

Таким чином, ВКДКА активно сприяє реформуванню норма-
тивної бази у сфері адвокатури та адвокатської діяльності і під-
тримує її спрямованість на зміцнення захисту прав та забезпе-
чення гарантій адвокатів.

ІV. Заходи з підвищення кваліфікації.

У звітному періоді комісія відповідно до приписів пунктів 3 та 13 
Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України, затвердже-
ного рішенням РАУ No 111 від 21 вересня 2019 року, продовжила 
практику підвищення кваліфікації адвокатів в Україні й органі-
зувала самостійно та у співпраці з Вищою школою адвокатури 
НААУ, НААУ (РАУ), КДКА та РАР заходи з підвищення кваліфіка-
ції по Україні. Доповідачами на заходах з підвищення кваліфі-
кації були Голова ВКДКА Сергій Вилков, Голова Секретаріату  
ВКДКА Віктор Вовнюк, заступники Голови ВКДКА Андрій Мі-
сяць та Любов Крупнова, члени ВКДКА Валентин Лучковський, 
Олексій Кузьмінський, Богдан Ульчак, Ася Тарасова, Тетяна По-
дольна, Тетяна Дроботущенко. 

Комісією продовжено практику проведення заходів з підви-
щення кваліфікації для адвокатів та членів органів адвокат-
ського самоврядування за власною організацією або спільно 
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з НААУ (РАУ) та регіональними органами адвокатського само-
врядування. 

Протягом 2019 року відбувся 31 захід з підвищення кваліфікації, 
присвячений актуальним питанням тлумачення та застосуван-
ня законодавства й питанням адвокатської етики.

Зазначені заходи проходили за наступним графіком:

 — 23.02.2019 – семінар для адвокатів за організації НААУ, де 
доповідачем виступав Голова ВКДКА Сергій Вилков;

 — 16.03.2019 – семінар НААУ у Чернігові за участю Голови  
ВКДКА;

 — 23.03.2019 – семінар з підвищення кваліфікації адвокатів Кі-
ровоградської області, організований ВКДКА спільно з НААУ 
та Радою адвокатів регіону;

 —  01.04.2019 – сертифікований захід з підвищення кваліфіка-
ції адвокатів, що організований КДКА Харківської області, де 
доповідачем виступав Голова ВКДКА Сергій Вилков;

 — 19.04.2019 – захід з підвищення кваліфікації для адвокатів 
Сумської області, організований спільно з представниками 
органів адвокатського самоврядування Сумської області; 

 —  20.04.2019 – семінар НААУ у Сумах за участю Голови  
ВКДКА;

 — 18.05.2019 – семінар НААУ у Львові за участю Сергія Вил-
кова;

 — 08.06.2019 – семінар НААУ у Миколаєві за участю Голови 
ВКДКА;

 — 27.06.2019 – круглий стіл в Одеській області для членів ор-
ганів адвокатського самоврядування усіх регіонів та членів 
ВКДКА за організації ВКДКА; 

 — 19.07.2019 – інформаційно-дискусійний захід з криміналь-
ного права та процесу, за спільною організації НААУ, ВКДКА 
та Федеральною палатою адвокатів Німеччини; 

 — 20.07.2019 – семінар НААУ у Рівному за участю Голови  
ВКДКА;

 — 16.08.2019 – круглий стіл, організований ВКДКА, за участю 
членів КДКА Запорізької області, щодо порядку застосуван-

ня кваліфікаційних та дисциплінарних практик;

 — 17.08.2019 – семінар з підвищення кваліфікації для адвокатів 
Запорізької області, організований ВКДКА та КДКА Запорізь-
кої області;

 — 23.08.2019 – семінар з підвищення кваліфікації для адвока-
тів у Тернополі, за організації ВКДКА та КДКА Тернопільської 
області;

 — 23.08.2019 – круглий стіл у Тернополі за організацією ВК-
ДКА за участю членів КДКА Тернопільської області щодо 
порядку застосування кваліфікаційних та дисциплінарних 
практик;

 — 06.09.2019 – круглий стіл у Херсонській області за участю 
членів ВКДКА та представників Кваліфікаційно-дисциплі-
нарних комісій адвокатури Херсонської та Миколаївської 
областей;

 — 13.09.2019 – круглий стіл, присвячений питанням застосу-
вання кваліфікаційних та дисциплінарних практик у Луцьку 
за організації ВКДКА;

 — 14.09.2019 – семінар для адвокатів Волинської області за 
спільної організації ВКДКА;

 — 27.09.2019 – круглий стіл у Черкасах, присвячений питан-
ням застосування кваліфікаційних та дисциплінарних прак-
тик, організований ВКДКА;

 — 28.09.2019 – семінар з підвищення кваліфікації для 400 ад-
вокатів у Черкасах, організований ВКДКА.

 — 04.10.2019 – круглий стіл за участю членів КДКА Чернівець-
кої та Івано-Франківської областей, проведений за органі-
зації ВКДКА;

 — 05.10.2019 – семінар з підвищення кваліфікації для адвока-
тів Чернівецької області на тему: «Кримінальне проваджен-
ня щодо окремої категорії осіб. Дисциплінарна відповідаль-
ність адвоката», організований спільно з КДКА Чернівецької 
області;

 — 18.10.2019 – круглий стіл з членами КДКА Чернігівської об-
ласті, організований ВКДКА;

 — 19.12.2019 – семінар з підвищення кваліфікації для адвокатів 
Чернігівської області організований спільно з Радою адво-
катів Чернігівської області;

 — 01.11.2019 – круглий стіл за участю членів КДКА Полтавської 
області, організований ВКДКА;

 — 02.11.2019 – семінар з підвищення кваліфікації для адвокатів 
Полтавської області, організований ВКДКА;

 — 19.11.2019 – круглий стіл за участю членів КДКА Рівненської 
та Житомирської областей на тему «Порядок застосування 
кваліфікаційних та дисциплінарних практик», організований 
ВКДКА;

 — 19.11.2019 – семінар з підвищення кваліфікації для адвока-
тів Рівненської та Житомирської областей, організований  
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ВКДКА, присвячений темі: «Кримінальне провадження щодо 
окремої категорії осіб. Правила адвокатської етики»;

 — 30.11.2019 – семінар з підвищення кваліфікації адвокатів 
Полтавської області, організований ВКДКА спільно з Наці-
ональною асоціацією адвокатів України та Радою адвокатів 
Полтавської області;

 — 07.12.2019 – семінар з підвищення кваліфікації для адвокатів 
Вінницької області, присвячений актуальним питанням тлу-
мачення та застосування українського законодавства, орга-
нізований НААУ (РАУ) та Радою адвокатів Вінницької області;

 — 13-14.12.2019 – семінар за участю членів ВКДКА, голів КДКА 
та голів палат КДКА, на тему: «Дисциплінарно-кваліфікаційні 
практики в світлі європейських стандартів. Суд. Адвокатура. 
Прокуратура»;

Отже, у звітному періоді, окрім виконання основних функцій, 
передбачених Законом, ВКДКА активно та плідно працювала в 
напрямку підвищення кваліфікації як адвокатів, так і членів ор-
ганів адвокатського самоврядування.

V. Міжнародна діяльність та 
співробітництво

Керівництво Комісії, на виконання приписів частини 3 статті 2 
Положення про ВКДКА та пункту 1.3.4. Регламенту ВКДКА, ак-
тивно працює в напрямку взаємодії з іноземними громадськи-
ми організаціями й міжнародними неурядовими організаціями, 
за сприяння Національної асоціації адвокатів України активно 
вивчає та переймає кращий досвід і практику асоціацій адво-
катів розвинених європейських країн та, з їх урахуванням, вдо-
сконалює роботу Комісії.

27 лютого 2019 року за участю Голови ВКДКА Сергія Вилкова 
відбулася зустріч керівництва НААУ з представниками проек-
ту Norlau «Підтримка судової реформи в Україні через повно-
масштабне впровадження пробації в Україні», який реалізовує 
в Україні Міністерство юстиції і громадської безпеки Норвегії 
та посольство Норвегії. Основною темою зустрічі стало про-
довження співпраці адвокатури у реалізації проекту в Україні.

16 січня 2019 р. заступник Голови ВКДКА Андрій Місяць та член 
ВКДКА Олексій Кузьмінський представили Вищу кваліфіка-
ційно-дисциплінарну комісію адвокатури у засіданні круглого 
столу «Роль адвокатури у забезпеченні суддівської незалеж-
ності», що проводився у місті Львові Радою суддів України за 
підтримки українсько-канадського Проекту «Підтримка судової 
реформи». 

1-2 травня 2019 р. заступник Голови ВКДКА Андрій Місяць у 
складі делегації НААУ перебував у Лондоні з ознайомчим ві-
зитом, який організовано для представників системи БПД і 
адвокатури. Захід відбувся в за підтримки уряду Данії в рамках 
проекту Ради Європи «Подальша підтримка реформи кримі-
нальної юстиції в Україні». 

22 травня 2019 р. Голова Секретаріату ВКДКА Віктор Вовнюк у 
складі представників НААУ взяв участь у зустрічі з делегацією 

ІВА, яка перебувала в Україні у рамках роботи над звітом про 
стан юридичної професії в Україні та, зокрема, вивчення діяль-
ності і потреб Національної асоціації адвокатів України.

27 травня 2019 Голова ВКДКА взяв участь у роботі Другого що-
річного форуму адвокатів Херсонщини «Таврійський обрій».

11-13 червня 2019 р. Голова ВКДКА Сергій Вилков у складі де-
легації НААУ перебував з ознайомчим візитом в Іспанії. Під час 
відвідин відбулися зустрічі з керівництвом Верховного Суду Іс-
панії, Міністерства юстиції Іспанії, Радами адвокатів Іспанії та 
Мадриду, а також представниками Парламенту.

19 липня 2019 р. Голова ВКДКА представив ВКДКА на спільній 
секції НААУ з Федеральною палатою адвокатів Німеччини під 
час інформаційно-дискусійного заходу – українсько-німецької 
конференції з окремих питань діяльності адвоката під час захи-
сту клієнта у кримінальному провадженні.

22 липня 2019 року Голова Секретаріату ВКДКА Віктор Вовнюк 
у складі делегації НААУ вивчав досвід Федеральної палати ад-
вокатури Німеччини (BRAK) у розвитку самоврядного інституту 
адвокатури, підвищення кваліфікації, доступу до адвокатської 
професії, здійснення дисциплінарних процедур. Німеччина 
надає одну з найбільш значущих серед усіх європейських країн 
підтримку в реформуванні української адвокатури.

У вересні 2019 року Голова ВКДКА Сергій Вилков взяв актив-
ну участь у першій Київській міжнародній конференції з безо-
платної правової допомоги «Безоплатна правова допомога як 
інструмент соціальної справедливості», що проходила з 10 по  
12 вересня 2019 року та була одним із наймасштабніших право-
вих заходів року в Києві. Участь у конйеренції взяли представ-
ники з України, Канади, Грузії, Нідерландів, Шотландії, Ізраїлю та 
інших країн.

25 жовтня 2019 року Голова Комісії Сергій Вилков предста-
вив Національну асоціацію адвокатів України на міжнародній 
конференції адвокатів «Концепція розвитку адвокатури: дос-
від Узбекистану та зарубіжних країн», яка відбулася у Ташкенті 
(Узбекистан). 

8 листопада 2019 року Голова Секретаріату Віктор Вовнюк ра-
зом з представниками НААУ за запрошенням Голови Асоціації 
адвокатів Грузії взяв участь у 7-й Міжнародній Конференції Ад-
вокатів, що відбулася у Тбілісі (Грузія). 
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Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури

Вилков Сергій Валентинович
s.vylkov@unba.org.ua

Члени ВКДКА

Член ВКДКА від міста Києва

Кострюков Валерій Іванович 
v.kostriukov@vkdka.org

Член ВКДКА від Рівненської області

Прокопчук Олег Михайлович 
o.prokopchuk@vkdka.org

Член ВКДКА від Львівської області

Дуліч Тетяна Володимирівна 
t.dulich@vkdka.org

Член ВКДКА від Івано-Франківської області

Соботник Володимир Йосипович
v.sobotnyk@vkdka.org 

Член ВКДКА від Одеської області

Подольна Тетяна Альбертівна
t.podolna@vkdka.org

Член ВКДКА від Волинської області

Ульчак Богдан Іванович 
b.ulchak@vkdka.org

Член ВКДКА від Донецької області

Мельченко Віталій Іванович
v.melchenko@vkdka.org

Член ВКДКА від Закарпатської області

Коблик Маріанна Володимирівна 
m.chundak@vkdka.org

Член ВКДКА від Тернопільської області

Притула Оксана Богданівна
o.prytula@vkdka.org

Член ВКДКА від Сумської області

Кравченко Павло Андрійович 
p.kravchenko@vkdka.org

Заступник Голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури

Місяць Андрій Петрович
e-mail: a.misyats@vkdka.org

Член ВКДКА від Полтавської області

Пшеничний Олександр Леонідович  
o.pshenychnyy@vkdka.org

Член ВКДКА від Дніпропетровської області

Приходько Олександр Іванович 
o.prihodko@vkdka.org

Член ВКДКА від Житомирської області

Василевська Ольга Анатоліївна 
o.vasylevska@vkdka.org

Член ВКДКА від Вінницької області

Вишаровська Вікторія Карлівна  
v.vysharovska@vkdka.org

Член ВКДКА від Запорізької області

Котелевська Катерина Володимирівна
k.kotelevska@vkdka.org

Член ВКДКА від Кіровоградської області

Мягкий Андрій Вікторович 
am@vkdka.org

Член ВКДКА від Київської області

Чернобай Ніна Борисівна 
n.chernobaj@vkdka.org

Член ВКДКА від Луганської області

Одновол Володимир Костянтинович
v.odnovol@vkdka.org

Член ВКДКА від Миколаївської області

Волчо Віталій Вікторович
v.volcho@vkdka.org

Заступник Голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури

Крупнова Любов Василівна
l.krupnova@vkdka.org

Член ВКДКА від Харківської області

Тарасова Ася Миколаївна
a.tarasova@vkdka.org

Член ВКДКА від Хмельницької області

Лучковський Валентин Вікторович
Е-адреса: v.luchkovskii@vkdka.org

Член ВКДКА від Херсонської області

Дімчогло Марина Іванівна
m.dimchoglo@vkdka.org

Член ВКДКА від  Черкаської області

Кузьмінський Олексій Олександрович
o.kuzminsky@vkdka.org

Член ВКДКА від  Чернігівської області

Дроботущенко Тетяна Олександрівна
t.drobotushchenko@vkdka.org

Член ВКДКА від  Чернівецької області

Усманов Мурад Амірович
m.usmanov@vkdka.org
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Кількість проведених 
заходів з підвищення 
кваліфікації адвокатів

I II III IV
Кількість розроблених 

методичних рекомендацій 
або наданих роз'яснень 
щодо діяльності ВКДКА

Кількість
проведених засідань

Кількість розглянутих скарг 
на рішення, дії чи 

бездіяльність КДКА

20182017 2019

кількість скарг, залишених без 
задоволення, а рішень КДКА - 

без змін

12 1212 149 98123 29 2311 0 42

2 00

33 2128

35 3750

8 25

кількість проведених 
засідань

2018 20192017

к-ть змінених рішень КДКА

кількість скасованих рішень 
КДКА та ухвалених нових 

рішень

кількість скасованих рішень 
КДКА та направлених справ 

для нового розгляду до 
відповідної КДКА із зобов'язан-

ням вчинити певні дії

кількість постанов

2018 20192017 2018 20192017
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V VI

звернення фізичних та юридич-
них осіб, адвокатів

листування з центральними та місцевими 
органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування з основних (профільних питань) 
діяльності

листування Рад адвокатів регіонів з НААУ, РАУ, 
ВРКА та КДКА з основних (профільних) питань 

діяльності

депутатські запити, звернення та документи 
щодо їх виконання

кількість розглянутих по суті звернень

к-ть звернень, скерованих до іншої
структури на розгляд

загальна кількість вхідної
кореспонденції

2018 20192017
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ВКДКА | Фінансові показники статей балансу  
за 2019 рік

* Пасивні доходи – доходи, отримані у вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат 
і відшкодувань, а також роялті (Податковий Кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI)
**Інші надходження – надходження, визначені ст. 58 Закону України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність», Статутом Національної асоціації адвокатів України (добровільні 
внески адвокатів, адвокатських бюро, адвокатських об’єднань, добровільні внески 
фізичних і юридичних осіб інші незаборонені законом джерела).

*Інші витрати - витрати, за напрямками визначеними Радою адвокатів України, або 
спеціальними проектами/програмами НААУ, що не суперечать Закону України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність»

Надходження 2017 рік 2018 рік 2019 рік

Надходження за рахунок перерахування від КДКА 20% щорічних внесків на 
забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в Україні

112 094 146 102 79 610

Надходження за іспити від майбутніх адвокатів 6 615 510 10 648 618 7 383 579

Пасивні доходи* 0 459 858 0

Дотації та субсидії 0 0 0

Інші надходження: 0 270 332 222 307

- благодійний внесок 0 15 000 0

- організаційно-технічне забезпечення розгляду скарг до ВКДКА 0 255 332 222 307

Всього: 6 727 604 ₴ 11 524 910 ₴ 7 685 496 ₴ -33%

Витрати 2017 рік 2018 рік 2019 рік

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 1 006 920 1929234 2 732 557

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 521 069 1 021 492 1 412 251

Витрати на утримання офісу (оренда приміщень, охорона, господарські 
потреби, інтернет, зв'язок, канцтовари, утримання та оренда автомобіля, 
кур'єрські та поштові послуги, осблуговування*

346 395 1 182 946 1 450 268

Організаційно-технічне забезпечення проведення засідань ВКДКА 281526 523 629 482 273

Інші витрати: в тому числі: 497 269 1 874 345 1 079 409

 - Бухгалтерські, банківські та нотаріальні послуги 281 166 182 530 294 366

 - Поштові витрати та доставка 41 864 46 462 92 920

 - Інші організаційні витрати (відрядження, виготовлення посвідчень, 
проживання, харчування, сканування та інше)

174 239 202640 609 887

 - Придбання основних засобів та нематеріальних активів 0 1 442 713 82 237

Перерозподіл коштів на потреби РАУ НААУ — 1 400 000 1 600 000

Всього: 2 772 182 6 531 646 ₴ 7 156 758 ₴ +10%
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Звіт Вищої ревізійної комісії адвокатури
за 2019 рік

1. Кількість проведених перевірок фінансово-господарської діяльності вищих та 
регіональних органів адвокатського самоврядування – 26.

2. Кількість проведених чергових (позачергових) засідань ВРКА – 8:

• 06-08.02.2019 р.;

• 16.02.2019 р.;

• 11-12.04.2019 р.;

• 20-21.06.2019 р.;

• 26-27.09.2019 р.;

• 12-13.12.2019 р.

 
3. Кількість проведених виїзних перевірок ВРКА: 

• 1. Рада адвокатів та Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Волинської  області;

• 2. Рада адвокатів та Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Дніпропетровської області;

• 3. Рада адвокатів та Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Житомирської області;

• 4.  Рада адвокатів та Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Запорізької області;

• 5.  Рада адвокатів та Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Кіровоградської області;

• 6. Рада адвокатів та Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Миколаївської області;

• 7.   Рада адвокатів та Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Сумської області;

• 8. Рада адвокатів та Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Харківської області;

• 9.  Рада адвокатів та Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Херсонської області;

• 10. Рада адвокатів та Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області;

• 11. Рада адвокатів та Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Черкаської області;

• 12. Рада адвокатів та Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Чернівецької області;

• 13. Рада адвокатів та Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Чернігівської області.

Всього членами ВРКА було проведено 26 виїзних перевірок.
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№ Регіон
Територіальний 

орган
Відповідальні 
члени ВРКА

Дата початку  
перевірки

Дата  
затвердження 

висновку

1 м. Київ КДКА 

Світличний О.Ю.

Яш П.К.

Райко В.В.

Приндота У.Г.

30.05.2019 07.02.2019 

2 НААУ Всім складом ВРКА 21.11.2018 08.02.2019

3 ВКДКА Всім складом ВРКА 21.11.2018 07.02.2019

4 Рівненська область РА Всім складом ВРКА 14.03.2018 06.02.2019

5 Волинська область РА
Яш П.К.

Райко В.В.
06.06.2019 20.06.2019 

6

Житомирська  
область

РА

Цувін А.І., 

Жємєля В.І., 

Вдовцова Л.К.

06.06.2019 20.06.2019

7 КДКА

Цувін А.І., 

Жємєля В.І., 

Вдовцова Л.К.

05.06.2019 20.06.2019

8

Кіровоградська 
область

РА
Єгоров Б.С.

Ус В.Е.
16.05.2019 21.06.2019

9 КДКА
Єгоров Б.С.

Ус В.Е.
17.05.2019 20.06.2019

10

Хмельницька 
область

РА
Цувін А.І.

Вдовцова Л.К.
16.05.2019 20.06.2019

11 КДКА
Цувін А.І.

Вдовцова Л.К.
17.05.2019 21.06.2019

12

Черкаська 
область

РА
Цувін А.І.

Ішханян А.Р.
23.05.2019  21.06.2019

13 КДКА
Цувін А.І.

Ішханян А.Р.
24.05.2019 21.06.2019

14

Херсонська 
область

РА
Болдін М.Я.

Єгоров Б.С.
14.06.2019 21.06.2019 

15 КДКА Єгоров Б.С. 15.06.2019 21.06.2019

16
Запорізька

область

РА
Надьон Р.А.

Ішханян А.Р.
27.06.2019 26.09.2019

17 КДКА
Надьон Р.А.

Ішханян А.Р.
26.06.2019 26.09.2019
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№ Регіон
Територіальний 

орган
Відповідальні 
члени ВРКА

Дата початку  
перевірки

Дата  
затвердження 

висновку

18
Чернігівська 

область
КДКА

Сачаєва І.О.

Мокін І.С.
27.05.2019 26.09.2019

19

Чернівецька 
область

РА

Жємєля В.І.

Райко В.В.

Яш П.К.

15.08.2019 26.09.2019

20 КДКА

Жємєля В.І.

Райко В.В.

Яш П.К.

15.08.2019 26.09.2019

21

Сумська 
область

РА Надьон Р.А. 22.08.2019 12.12.2019

22 КДКА Ус. В.Е. 10.09.2019 12.12.2019

23
Дніпропетровська 

область
РА

Жємєля В.І.

Світличний О.Ю.

Цувін А.І.

16.10.2019 12.12.2019

24

Харківська 
область 

РА
Райко В.В.

Яш П.К.
28.11.2019 12.12.2019

25 КДКА
Єгоров Б.С.

Ішханян А.Р.
28.11.2019 13.12.2019

5. За весь час роботи ВРКА ніяких скарг на 
рішення, висновки, дії або бездіяльність 
РКАР, її членів та голів не надходило.

6. Ініційованих питань про дострокове 
припинення повноважень членів РКАР, 
припинення трудових або цивільних 
правовідносин, договорів, укладених РКАР, 
не було.

7.  Під час перевірок ВРКА було надано 
наступні системні рекомендації суб’єктам 
перевірки:

 — Перереєструвати код виду економічної діяльності.

 — Змінити організаційно-правову форму господарювання.

 — Для ведення бухгалтерського обліку придбати програмне 
забезпечення.

 — Виплачувати заробітну плату шляхом зарахування на карт-
кові рахунки.

8. Звітність ВРКА.

З інформацією щодо роботи ВРКА можна ознайомитись на 
сайті НААУ (Самоврядування / ВРКА). На цій сторінці кожен  
може ознайомитись з Положенням про ВРКА, Регламентом 
проведення засідань ВРКА,  оголошеннями, загальними реко-
мендаціями і порядком денним на засідання ВРКА.

Затверджені висновки, одразу передаються до Секретаріату 
НААУ і розміщуються на веб-сторінці ВРКА.

9. Затвердження звітів З'їздом адвокатів 
України.

Висновки за результатами перевірок у 2019 році  поки що не 
затверджені З'їздом адвокатів України.
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10. Контроль за виконанням рекомендацій 
ВРКА.

В ході перевірок органів адвокатського самоврядування ВРКА 
надає рекомендації щодо усунення виявлених недоліків і пору-
шень. Контроль за виконанням, рекомендацій ведеться шляхом 
направлення запиту про надання пояснень щодо виконання 
виданих раніше рекомендації. Аналіз наданих пояснень ВРКА 
відображає в наступних висновках.

11. Активність членів ВРКА.

Обрані 20.11.2014 року:

Райко В.В.

Надьон Р.А.

Сачаєва І.О.

Селіванов І.О.

Мокін І.С.

 

Обрані 09.06.2017 року:

Болдін М.Я.

Жємєля В.І.

ЦувінА.І.

Ус В.Е.

Єгоров Б.С.

Ішханян А.Р.

Яш П.К.

Вдовцова Л.К.

Світличний О.Ю.

Приндота У.С.

Обрані 14.02.2019 року:

Райко В.В.

Надьон Р.А.

Сачаєва І.О.

Мокін І.С.

Карась А.А.

Таблиця обліку відвідувань засідань за 2019 рік

Б
олдін М

.Я.

В
довцова Л

.К.

Є
горов Б

.С
.

Ж
єм

єля В
.І.

Іш
ханян А

.І.

М
окін І.С

.

Н
адьон Р.А

.

П
риндота У.Г.

Райко В
.В

.

С
ачаєва І.О

.

С
вітличний О

.Ю
.

С
еліванов В

.І.

Ус В
.Е.

Ц
увін А

.І.

Яш
 П

.К.

Карась А
.А

.

06.02.2019 + + + - + - + - + + + + - + +

07.02.2019 + + + - + - + - + + + + - + +

08.02.2019 + + + - - - + - + + + + - + +

16.02.2019 + + + + + + + - + + - - - + +

11.04.2019 + + + + + - + - + - - - + + -

12.04.2019 + + + + + - + - + - - - + + -

20.06.2019 + + + + + - + - + - + + + + -

21.06.2019 + + + + + - + - + - + + - + -

26.09.2019 + + + + + - + - + + + + - + +

27.09.2019 + + + + + - + - + + - + - + +

12.12.2019 - + + + + - + - + + + + + + +

13.12.2019 - + + + + - + - + + + + + + +

ВСЬОГО: 10 12 12 9 11 1 12 0 12 8 8 7 5 12 8 2
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Член ВРКА

Цувін Андрій Іванович
e-mail: a.tsuvin@unba.org.ua

Член ВРКА

Сачаєва Ірина Олександрівна
e-mail: i.sachaeva@unba.org.ua

Член ВРКА

Єгоров Богдан Станіславович
e-mail: b.egorov@unba.org.ua

Член ВРКА

Карась Андрій Андрійович 
e-mail:  a.karas@unba.org.ua

Член ВРКА

Ішханян Андрій Рашидович
e-mail: a.ishkhanian@unba.org.ua

Член ВРКА

Світличний Олександр Юрійович
e-mail: o.svitlychnyi@unba.org.ua

Член ВРКА

Яш Петро Казимирович
e-mail: p.yash@unba.org.ua

Голова ВРКА

Болдін Максим Якович
e-mail: m.boldin@unba.org.ua

Заступник Голови ВРКА

Надьон Руслан Анатолійович
e-mail: r.nadjun@unba.org.ua

Член ВРКА

Мокін Ігор Сергійович
e-mail: i.mokin@unba.org.ua

Член ВРКА

Райко Василь Васильович
e-mail: v.raiko@unba.org.ua

Член ВРКА

Жємєля Віктор Іванович
e-mail: v.zhemelya@unba.org.ua

Член ВРКА

Вдовцова Лідія Костянтинівна
e-mail: l.vdovcova@unba.org.ua

Член ВРКА

Приндота Уляна Геннадіївна
e-mail: u.prundota@unba.org.ua

Член ВРКА

Ус В’ячеслав Едуардович
e-mail:  v.us@unba.org.ua

Члени ВРКА



III

ОРГАНИ АДВОКАТСЬКОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ 
РЕГІОНІВ 



83Звіт Національної Асоціації Адвокатів України2019

РАР | Фінансові показники статей балансу Вінницької області за 2019 рік 

Надходження 2018 рік 2019 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування в Україні

902506 1186967

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

496752 431393

Інші надходження ** 50245 72340

Всього: 1449503 1690700 +17%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 242392 350940

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 114356 140455

Витрати на відрядження: 73582 87490

Утримання офісу: 276000 551545

Діяльність РАР, у тому числі: 166070 560270

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

66200 122946

Витрати на виготовлення ордерних книжок 32560 43617

Витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

67310 0

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріуса, тощо) 577103 0

Всього: 1449503 1690700 +17%

КДКА | Фінансові показники статей балансу Вінницької області за 2019 рік 

Надходження 2018 рік 2019 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 1130893 886051

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-
технічне забезпечення діяльності в сфері права; плата 
за організаційно-технічне забезпечення розгляду 
скарг

18015 19726

Інші надходження 63227 0

Всього: 1212135 905777 -25%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 146910 255392

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 164320 104586

Витрати на відрядження: 83707 72039

Утримання офісу: 88876 184864

Діяльність КДКА, у тому числі: 0 62896

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

0 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

0 62896

Інші витрати 728322 226000

Всього: 1212135 905777 -25%

Рада адвокатів Вінницької області

КДКА Вінницької області

Голова Ради адвокатів Вінницької області

Терещенко Ольга
e-mail: o.tereshchenko@unba.org.ua

Голова КДКА Вінницької області

 Хоменчук Кароліна
e-mail: k.khomenchuk@vkdka.org

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

13

30

26

21

189

419

кількість 
проведених 
засідань РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

12

14

10

841

167

1309



84 Звіт Національної Асоціації Адвокатів України 2019

РАР | Фінансові показники статей балансу Волинської області за 2019 рік 

Надходження 2018 рік 2019 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування в Україні

841368 1163260

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

228848 259082

Інші надходження ** 213917 126487

Всього: 1284133 1548829 +21%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 476415 938657

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 190562 206505

Витрати на відрядження: 84397 84144

Утримання офісу: 30963 39297

Діяльність РАР, у тому числі: 58387 32517

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

9760 4000

Витрати на виготовлення ордерних книжок 20420 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

1990 7760

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріуса, тощо) 786161 354818

Всього: 1626885 1655938  +2%

КДКА | Фінансові показники статей балансу Волинської області за 2019 рік 

Надходження 2018 рік 2019 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 825885 669930

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-
технічне забезпечення діяльності в сфері права; плата 
за організаційно-технічне забезпечення розгляду 
скарг

12651 13800

Інші надходження 56106 0

Всього: 894642 683730 -24%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 387982 436935

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 189470 101281

Витрати на відрядження: 93352 39315

Утримання офісу: 44678 32667

Діяльність КДКА, у тому числі: 7932 0

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

0 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

7932 0

Інші витрати 194671 93395

Всього: 918085 703593 -23%

Рада адвокатів Волинської області

КДКА Волинської області

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

1

22

8

245

98

154

кількість 
проведених 
засідань РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

17

57

8

730

102

1177

Голова Ради адвокатів Волинської області

Руденко Галина
e-mail: g.rudenko@unba.org.ua

Голова КДКА Волинської області

Веремчук Віктор
e-mail: —
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РАР | Фінансові показники статей балансу Дніпропетровської області за 2019 рік 

Надходження 2018 рік 2019 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування в Україні

3349503 4149727

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

1277817 1097465

Інші надходження ** 642116 1008021

Всього: 5269436 6255213  +19%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 1330768 2342637

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 595862 414512

Витрати на відрядження: 116979 138419

Утримання офісу: 393863 446888

Діяльність РАР, у тому числі: 337257 1351186

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

220997 891940

Витрати на виготовлення ордерних книжок 38472 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

77788 184875

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріуса, тощо) 279238 145796

Всього: 3053967 4839438 +58%

КДКА | Фінансові показники статей балансу Дніпропетровської області за 2019 рік

Надходження 2018 рік 2019 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту — 1585031

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-
технічне забезпечення діяльності в сфері права; плата 
за організаційно-технічне забезпечення розгляду 
скарг

— 54405

Інші надходження — 0

Всього: — 1639436 +100%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: — 870616

Обов'язкові відрахування (податки та збори): — 203800

Витрати на відрядження: — 31369

Утримання офісу: — 292311

Діяльність КДКА, у тому числі: — 9900

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

— 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

— 9900

Інші витрати — 56000

Всього: — 1463996 +100%

Рада адвокатів Дніпропетровської області

КДКА Дніпропетровської області

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

13

30

26

21

189

419

кількість 
проведених 
засідань РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

17

79

47

181

541

1968

Голова Ради адвокатів Дніпропетровської області

Лещенко Тетяна
e-mail: —

Голова КДКА Дніпропетровської області

Самарець Олександр Іванович
e-mail: –
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РАР | Фінансові показники статей балансу Донецької області за 2019 рік 

Надходження 2018 рік 2019 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування в Україні

2245600 3043700

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

1207200 772000

Інші надходження ** 59800 223300

Всього: 3512600 4039000 +15%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 837200 1939970

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 423000 309600

Витрати на відрядження: 120200 108400

Утримання офісу: 94600 370130

Діяльність РАР, у тому числі: 335100 699450

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

20500 56900

Витрати на виготовлення ордерних книжок 48800 35900

Витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

13300 20200

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріуса, тощо) 65000 546650

Всього: 1875100 3974200  +112%

КДКА | Фінансові показники статей балансу Донецької області за 2019 рік 

Надходження 2018 рік 2019 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 2684694 1449488

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-
технічне забезпечення діяльності в сфері права; плата 
за організаційно-технічне забезпечення розгляду 
скарг

16254 277838

Інші надходження 13476 0

Всього: 2714424 1727326 –36%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 1465613 1324480

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 321892 267467

Витрати на відрядження: 273509 205735

Утримання офісу: 101732 123996

Діяльність КДКА, у тому числі: 2642 0

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

0 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

2642 0

Інші витрати 129984 17977

Всього: 2295372 1939655 –15%

Рада адвокатів Донецької області

КДКА Донецької області

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

0

149

5

65

312

591

кількість 
проведених 
засідань РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

18

14

11

1347

382

5170

Голова Ради адвокатів Донецької області

Керанчук Лідія
e-mail: l.keranchuk@unba.org.ua

Голова КДКА Донецької області

Коростеліна Тетяна
e-mail: —
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РАР | Фінансові показники статей балансу Житомирської області за 2019 рік 

Надходження 2018 рік 2019 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування в Україні

701645 894473

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

220392 250110

Інші надходження ** 25125 75404

Всього: 947162 1219987  +29%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 386471 546157

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 198468 111575

Витрати на відрядження: 32075 77769

Утримання офісу: 84851 65208

Діяльність РАР, у тому числі: 53120 76455

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

28782 73893

Витрати на виготовлення ордерних книжок 0 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

24338 0

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріуса, тощо) 60122 34805

Всього: 815107 911969 +12%

КДКА | Фінансові показники статей балансу Житомирської області за 2019 рік

Надходження 2018 рік 2019 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 730131 701837

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-
технічне забезпечення діяльності в сфері права; плата 
за організаційно-технічне забезпечення розгляду 
скарг

16332 11784

Інші надходження 0 46459

Всього: 746463 760080 +2%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 79323 329147

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 43875 72412

Витрати на відрядження: 33054 45062

Утримання офісу: 28890 19707

Діяльність КДКА, у тому числі: 0 0

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

0 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

0 0

Інші витрати 205117 6139

Всього: 390259 472467 +21%

Рада адвокатів Житомирської області

КДКА Житомирської області

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

250

58

11

227

118

544

кількість 
проведених 
засідань РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

15

14

4

115

132

1299

Голова Ради адвокатів Житомирської області

Прокопчук Валерій
e-mail: v.prokopchuk@unba.org.ua

Голова КДКА Житомирської області

Радушинська Наталія
e-mail: —
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РАР | Фінансові показники статей балансу Закарпатської області за 2019 рік 

Надходження 2018 рік 2019 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування в Україні

901714 1250397

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

1300023 894550

Інші надходження ** 533000 31823

Всього: 2734737 2176770 -20%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 114069 186360

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 21582 40999

Витрати на відрядження: 329754 440754

Утримання офісу: 107726 138004

Діяльність РАР, у тому числі: 1492515 1197608

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

1439260 0

Витрати на виготовлення ордерних книжок 5895 8250

Витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

47360 107338

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріуса, тощо) 723219 183709

Всього: 2788865 2187434 -22%

КДКА | Фінансові показники статей балансу Закарпатської області за 2019 рік 

Надходження 2018 рік 2019 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 3215910 2013500

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-
технічне забезпечення діяльності в сфері права; плата 
за організаційно-технічне забезпечення розгляду 
скарг

0 21637

Інші надходження 85205 425986

Всього: 3301115 2461123 -25%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 307300 684993

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 141925 137499

Витрати на відрядження: 67479 88222

Утримання офісу: 53402 448432

Діяльність КДКА, у тому числі: 773368 846926

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

762605 837708

Витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

10763 9218

Інші витрати 223607 111489

Всього: 1567081 2317561 +48%

Рада адвокатів Закарпатської області

КДКА Закарпатської області

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

2

82

29

491

458

607

кількість 
проведених 
засідань РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

66

20

2

640

421

1892

Голова Ради адвокатів Закарпатської області 

Фазекош Олексій
e-mail: o.fazekosh@unba.org.ua

Голова КДКА Закарпатської області

Немеш Петро
e-mail: p.nemesh@vkdka.org
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РАР | Фінансові показники статей балансу Запорізької області за 2019 рік 

Надходження 2018 рік 2019 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування в Україні

2040481 2610984

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

1213198 1352223

Інші надходження ** 591695 553464

Всього: 3845374 4516671 +17%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 993416 1311007

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 217478 288421

Витрати на відрядження: 20121 13684

Утримання офісу: 21717 2008751

Діяльність РАР, у тому числі: 211067 327344

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

28908 32268

Витрати на виготовлення ордерних книжок 91393 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

0 90213

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріуса, тощо) 5393670 519083

Всього: 6857469 4468290 -35%

КДКА | Фінансові показники статей балансу Запорізької області за 2019 рік

Надходження 2018 рік 2019 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 2846475 1743814

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-
технічне забезпечення діяльності в сфері права; плата 
за організаційно-технічне забезпечення розгляду 
скарг

21382 26121

Інші надходження 62165 106242

Всього: 2930022 1876177 -36%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 216741 309913

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 47135 68181

Витрати на відрядження: 83483 104861

Утримання офісу: 39747 42725

Діяльність КДКА, у тому числі: 1895 1091184

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

0 1091184

Витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

1895 0

Інші витрати 2404593 14549

Всього: 2793594 1631413 -42%

Рада адвокатів Запорізької області

КДКА Запорізької області

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

99

65

8

375

328

145

кількість 
проведених 
засідань РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

25

7

4

605

529

1290

Голова Ради адвокатів Запорізької області

Новосьолова Людмила
e-mail: l.novosyolova@unba.org.ua

Голова КДКА Запорізької області

Кравцов Вадим
e-mail: —
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РАР | Фінансові показники статей балансу Івано-Фанківської області за 2019 рік 

Надходження 2018 рік 2019 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування в Україні

879167 1205498

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

511540 367993

Інші надходження ** 160839 218400

Всього: 1551546 1791891 +15%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 696294 797963

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 306659 132954

Витрати на відрядження: 54720 83608

Утримання офісу: 277386 147765

Діяльність РАР, у тому числі: 85413 208696

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

19248 31474

Витрати на виготовлення ордерних книжок 6606 11560

Витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

19759 54000

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріуса, тощо) 62270 26867

Всього: 1482742 1397853 –6%

КДКА | Фінансові показники статей балансу Івано-Фанківської області за 2019 рік 

Надходження 2018 рік 2019 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 1191794 661188

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-
технічне забезпечення діяльності в сфері права; плата 
за організаційно-технічне забезпечення розгляду 
скарг

50358 38587

Інші надходження 32565 75681

Всього: 1274717 775456 -39%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 348040 477269

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 215794 107201

Витрати на відрядження: 52469 70020

Утримання офісу: 48242 33462

Діяльність КДКА, у тому числі: 2442 101910

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

0 101910

Витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

2442 0

Інші витрати 267499 50795

Всього: 934486 840657 -10%

Рада адвокатів Івано-Фанківської області

КДКА Івано-Фанківської області

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

272

20

21

250

123

78

кількість 
проведених 
засідань РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

13

358

12

116

169

92

В.о. Голови Ради адвокатів  Івано-Франківської області 

Петрова Світлана
e-mail: s.petrova@unba.org.ua

Голова КДКА Івано-Франківської області

Попадинець Руслан
e-mail: r.popadynets@vkdka.org



91Звіт Національної Асоціації Адвокатів України2019

РАР | Фінансові показники статей балансу Київської області за 2019 рік 

Надходження 2018 рік 2019 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування в Україні

9153312 9578235

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

0 2670758

Інші надходження ** 209098 3307906

Всього: 9362410 15556899 +66%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 2592237 3439512

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 570180 786168

Витрати на відрядження: 0 0

Утримання офісу: 1723478 1511756

Діяльність РАР, у тому числі: 268697 6042243

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

268697 416687

Витрати на виготовлення ордерних книжок 0 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

0 0

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріуса, тощо) 4207818 826687

Всього: 9362410 12606366 +35%

КДКА | Фінансові показники статей балансу Київської області за 2019 рік

Надходження 2018 рік 2019 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 4676862 4631704

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-
технічне забезпечення діяльності в сфері права; плата 
за організаційно-технічне забезпечення розгляду 
скарг

286703 494348

Інші надходження 19521 20208

Всього: 4983086 5146260 +3%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 3058233 3689859

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 659929 791524

Витрати на відрядження: 35765 53726

Утримання офісу: 732993 994892

Діяльність КДКА, у тому числі: 0 0

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

0 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

0 0

Інші витрати 265545 103317

Всього: 4752465 5633318 +19%

Рада адвокатів Київської області

КДКА Київської області

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

0

214

56

1070

1002

1705

кількість 
проведених 
засідань РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

10

233

14

60

1255

16791

Голова Ради адвокатів Київської області

Бойко Петро
e-mail: p.boyko@unba.org.ua

Голова КДКА Київської області

Поліщук Володимир
e-mail: —
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РАР | Фінансові показники статей балансу міста Києва за 2019 рік 

Надходження 2018 рік 2019 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування в Україні

— —

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

— —

Інші надходження ** — —

Всього: — —

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: — —

Обов'язкові відрахування (податки та збори): — —

Витрати на відрядження: — —

Утримання офісу: — —

Діяльність РАР, у тому числі: — —

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

— —

Витрати на виготовлення ордерних книжок — —

Витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

— —

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріуса, тощо) — —

Всього: — —

КДКА | Фінансові показники статей балансу міста Києва за 2019 рік 

Надходження 2018 рік 2019 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 2072987 2679772

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-
технічне забезпечення діяльності в сфері права; плата 
за організаційно-технічне забезпечення розгляду 
скарг

0 0

Інші надходження 0 8236

Всього: 2072987 2688008 +30%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 547463 925323

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 120442 203571

Витрати на відрядження: 64442 182172

Утримання офісу: 1030245 1125160

Діяльність КДКА, у тому числі: 280780 229466

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

256917 210058

Витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

23863 19408

Інші витрати 29615 22316

Всього: 2072987 2688008 +30%

Рада адвокатів Міста Києва

КДКА Міста Києва

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

47

117

80

56

429

583

кількість 
проведених 
засідань РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

25

24

10

873

488

6337

Голова Ради адвокатів міста Києва 

Рябенко Петро
e-mail: p.riabenko@unba.org.ua

Голова КДКА міста Києва

Орлов Ігор
e-mail:  r.popadynets@vkdka.org
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РАР | Фінансові показники статей балансу Кіровоградської області за 2019 рік 

Надходження 2018 рік 2019 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування в Україні

623377 879918

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

593525 354782

Інші надходження ** 72692 310864

Всього: 1289594 1545564 +20%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 345753 484679

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 76066 106629

Витрати на відрядження: 31361 91551

Утримання офісу: 72156 99026

Діяльність РАР, у тому числі: 63002 78163

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

27631 20035

Витрати на виготовлення ордерних книжок 0 19618

Витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

35371 11010

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріуса, тощо) 157354 142273

Всього: 745692 1002321 +34%

КДКА | Фінансові показники статей балансу Кіровоградської області за 2019 рік

Надходження 2018 рік 2019 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 893203 538237

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-
технічне забезпечення діяльності в сфері права; плата 
за організаційно-технічне забезпечення розгляду 
скарг

5523 5227

Інші надходження 50000 0

Всього: 948726 543464 -43%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 401846 421149

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 88406 92653

Витрати на відрядження: 24916 19359

Утримання офісу: 93665 42917

Діяльність КДКА, у тому числі: 28717 0

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

20000 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

8717 0

Інші витрати 7286 24862

Всього: 644836 600940 -7%

Рада адвокатів Кіровоградської області

КДКА Кіровоградської області

Голова Ради адвокатів Кіровоградської області

Малюта Роман
e-mail:  r.maluta@unba.org.ua

Голова КДКА Кіровоградської області

Волосян Олександр
e-mail: —

кількість 
проведених 
засідань РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

16

67

4

188

171

561

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

2

11

12

184

124

117
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РАР | Фінансові показники статей балансу Луганської області за 2019 рік 

Надходження 2018 рік 2019 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування в Україні

312598 620405

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

160613 189013

Інші надходження ** 39092 127835

Всього: 512303 937253 +83%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 221702 603206

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 48774 132705

Витрати на відрядження: 35083 60511

Утримання офісу: 1434 900

Діяльність РАР, у тому числі: 18200 44358

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

0 41888

Витрати на виготовлення ордерних книжок 17100 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

1100 0

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріуса, тощо) 58230 104302

Всього: 383423 945982 +147%

КДКА | Фінансові показники статей балансу Луганської області за 2019 рік 

Надходження 2018 рік 2019 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 778349 426458

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-
технічне забезпечення діяльності в сфері права; плата 
за організаційно-технічне забезпечення розгляду 
скарг

298682 486960

Інші надходження 0 0

Всього: 1077031 913418 -15%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 506328 880503

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 111392 193711

Витрати на відрядження: 86936 131331

Утримання офісу: 39809 56265

Діяльність КДКА, у тому числі: 0 0

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

0 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

0 0

Інші витрати 77601 35296

Всього: 822066 1226514 +49%

Рада адвокатів Луганської області

КДКА Луганської області

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

0

26

0

21

174

39

кількість 
проведених 
засідань РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

7

19

0

163

92

172

Голова Ради адвокатів Луганської області 

 Мельніков Олександр
e-mail: o.melnykov@unba.org.ua

Голова КДКА Луганської області

Воронкін Анатолій
e-mail: a.voronkin@vkdka.org
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РАР | Фінансові показники статей балансу Львівської області за 2019 рік 

Надходження 2018 рік 2019 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування в Україні

2855550 3166209

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

1033410 1004435

Інші надходження ** 798215 1724972

Всього: 4687175 5895616 +26%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 874532 1264515

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 261637 275234

Витрати на відрядження: 87088 106815

Утримання офісу: 207093 174399

Діяльність РАР, у тому числі: 169664 162413

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

12100 17200

Витрати на виготовлення ордерних книжок 0 26880

Витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

147148 118333

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріуса, тощо) 426923 0

Всього: 2026937 1983376 -2%

КДКА | Фінансові показники статей балансу Львівської області за 2019 рік

Надходження 2018 рік 2019 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 2757303 1583019

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-
технічне забезпечення діяльності в сфері права; плата 
за організаційно-технічне забезпечення розгляду 
скарг

19619 43760

Інші надходження 23179 43126

Всього: 2800101 1669905 -40%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 1673962 1083296

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 375140 259821

Витрати на відрядження: 53992 88391

Утримання офісу: 408674 409807

Діяльність КДКА, у тому числі: 5098 28578

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

0 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

5098 28578

Інші витрати 18771 0

Всього: 2535637 1869893 -26%

Рада адвокатів Львівської області

КДКА Львівської області

кількість 
проведених 
засідань РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

22

0

4

2909

577

2114

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

13

74

16

732

333

410

Голова Ради адвокатів Львівської області

Павлишин Богдан
e-mail: b.pavlyshyn@unba.org.ua

Голова КДКА Львівської області

Стрепко Любомир
e-mail: l.strepko@vkdka.org
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РАР | Фінансові показники статей балансу Миколаївської області за 2019 рік 

Надходження 2018 рік 2019 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування в Україні

1237297 1610118

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

504252 402153

Інші надходження ** 491964 574322

Всього: 2233513 2586593 +16%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 687834 811186

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 146011 415016

Витрати на відрядження: 59372 100371

Утримання офісу: 581483 31238

Діяльність РАР, у тому числі: 239705 201363

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

97353 93398

Витрати на виготовлення ордерних книжок 0 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

142352 96490

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріуса, тощо) 91674 399981

Всього: 1806079 1959155 +8%

КДКА | Фінансові показники статей балансу Миколаївської області за 2019 рік 

Надходження 2018 рік 2019 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 1246968 948096

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-
технічне забезпечення діяльності в сфері права; плата 
за організаційно-технічне забезпечення розгляду 
скарг

7206 22175

Інші надходження 0 0

Всього: 1254174 970271 -23%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 490266 643686

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 231223 144518

Витрати на відрядження: 75926 163219

Утримання офісу: 258075 51857

Діяльність КДКА, у тому числі: 0 0

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

0 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

0 0

Інші витрати 9278 45573

Всього: 1064768 1048853 -1%

Рада адвокатів Миколаївської області

КДКА Миколаївської області

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

0

115

5

231

179

152

кількість 
проведених 
засідань РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

42

132

10

544

232

263

Голова РАУ Миколаївської області 

Антипченко В’ячеслав
e-mail: v.antypchenko@unba.org.ua

Голова КДКА Миколаївської області

Сторчеус Юрій
e-mail: —
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РАР | Фінансові показники статей балансу Одеської області за 2019 рік 

Надходження 2018 рік 2019 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування в Україні

2950235 3988141

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

934527 1414433

Інші надходження ** 1315107 559172

Всього: 5199869 5961746 +15%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 1513363 2641600

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 324833 460728

Витрати на відрядження: 38438 127655

Утримання офісу: 442391 265627

Діяльність РАР, у тому числі: 165684 300547

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

25000 91750

Витрати на виготовлення ордерних книжок 0 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

140684 142995

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріуса, тощо) 1823359 262129

Всього: 4308068 4058286 -6%

КДКА | Фінансові показники статей балансу Одеської області за 2019 рік

Надходження 2018 рік 2019 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 2091726 1783016

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-
технічне забезпечення діяльності в сфері права; плата 
за організаційно-технічне забезпечення розгляду 
скарг

63433 103879

Інші надходження 281 0

Всього: 2155440 1886895 -12%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 957963 1597051

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 175973 283930

Витрати на відрядження: 76371 112263

Утримання офісу: 69497 97991

Діяльність КДКА, у тому числі: 0 0

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

0 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

0 0

Інші витрати 11292 29379

Всього: 1291096 2120614 +6%

Рада адвокатів Одеської області

КДКА Одеської області

кількість 
проведених 
засідань РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

14

12

21

151

476

336

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

830

222

42

854

341

1403

Голова Ради адвокатів Одеської області

Бронз Йосип
e-mail: y.bronz@unba.org.ua

Голова КДКА Одеської області

Рудницька Наталія
e-mail: n.rudnytska@vkdka.org



98 Звіт Національної Асоціації Адвокатів України 2019

РАР | Фінансові показники статей балансу Полтавської області за 2019 рік 

Надходження 2018 рік 2019 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування в Україні

1747688 2823015

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

1478463 1539447

Інші надходження ** 400483 1406950

Всього: 3626634 5769412 +59%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 539556 671071

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 283323 153427

Витрати на відрядження: 11309 19954

Утримання офісу: 122163 477425

Діяльність РАР, у тому числі: 37231 142937

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

29111 89765

Витрати на виготовлення ордерних книжок 8120 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

0 19920

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріуса, тощо) 1533152 56270

Всього: 2526734 1521084 -40%

КДКА | Фінансові показники статей балансу Полтавської області за 2019 рік 

Надходження 2018 рік 2019 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 3714688 2999336

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-
технічне забезпечення діяльності в сфері права; плата 
за організаційно-технічне забезпечення розгляду 
скарг

0 26100

Інші надходження 176462 612211

Всього: 3891150 3637647 -7%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 611850 1017046

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 311275 224529

Витрати на відрядження: 3311 6087

Утримання офісу: 65845 30808

Діяльність КДКА, у тому числі: 0 18615

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

0 18615

Витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

0 0

Інші витрати 953405 200843

Всього: 1945686 1497928 -23%

Рада адвокатів Полтавської області

КДКА Полтавської області

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

1324

69

51

1986

662

334

кількість 
проведених 
засідань РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

17

14

16

1263

741

608

Голова РАУ Полтавської області 

Скукіс Володимир
e-mail: v.skukis@unba.org.ua

Голова КДКА Полтавської області

Воротінцева Тамара
e-mail: t.vorotintseva@vkdka.org



99Звіт Національної Асоціації Адвокатів України2019

РАР | Фінансові показники статей балансу Рівненської області за 2019 рік 

Надходження 2018 рік 2019 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування в Україні

1024305 1458018

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

538345 499521

Інші надходження ** 294114 239294

Всього: 1856764 2196833 +18%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 685587 823036

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 141819 196103

Витрати на відрядження: 38857 100080

Утримання офісу: 86324 38709

Діяльність РАР, у тому числі: 107076 343495

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

81269 114991

Витрати на виготовлення ордерних книжок 6492 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

19315 0

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріуса, тощо) 277677 475146

Всього: 1337340 1976569 +48%

КДКА | Фінансові показники статей балансу Рівненської області за 2019 рік

Надходження 2018 рік 2019 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 1822140 862636

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-
технічне забезпечення діяльності в сфері права; плата 
за організаційно-технічне забезпечення розгляду 
скарг

1762 11784

Інші надходження 77157 183744

Всього: 1901059 1058164 -44%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 766390 754674

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 142611 161404

Витрати на відрядження: 46141 91368

Утримання офісу: 65751 84164

Діяльність КДКА, у тому числі: 0 141090

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

0 141090

Витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

0 0

Інші витрати 31009 19895

Всього: 1051902 1252595 +19%

Рада адвокатів Рівненської області

КДКА Рівненської області

кількість 
проведених 
засідань РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

15

7

29

455

258

1236

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

5

40

37

439

184

610

Голова Ради адвокатів Рівненської області

Удовиченко Сергій
e-mail: s.udovychenko@unba.org.ua

Голова КДКА Рівненської області

Сурікова Світлана
e-mail: s.surikova@vkdka.org
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РАР | Фінансові показники статей балансу Сумської області за 2019 рік 

Надходження 2018 рік 2019 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування в Україні

457583 605456

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

170484 188202

Інші надходження ** 135912 245383

Всього: 763979 1039041 +36%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 401515 458994

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 86001 100979

Витрати на відрядження: 105015 103250

Утримання офісу: 33717 35726

Діяльність РАР, у тому числі: 36128 80540

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

28167 26400

Витрати на виготовлення ордерних книжок 0 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

7961 38640

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріуса, тощо) 36043 109621

Всього: 698419 889110 +27%

КДКА | Фінансові показники статей балансу Сумської області за 2019 рік 

Надходження 2018 рік 2019 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 661777 423037

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-
технічне забезпечення діяльності в сфері права; плата 
за організаційно-технічне забезпечення розгляду 
скарг

5286 4243

Інші надходження 0 0

Всього: 667063 427280 -36%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 438583 279564

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 96488 62183

Витрати на відрядження: 38400 54296

Утримання офісу: 28883 21774

Діяльність КДКА, у тому числі: 0 1500

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

0 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

0 1500

Інші витрати 48987 5615

Всього: 651341 424932 -35%

Рада адвокатів Сумської області

КДКА Сумської області

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

1

23

4

290

52

132

кількість 
проведених 
засідань РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

30

5

3

414

101

514

Голова Ради адвокатів Сумської області 

Ковальова Олександра
e-mail: o.kovalyova@unba.org.ua

Голова КДКА Сумської області

 Кондратенко Світлана
e-mail: s.kondratenko@vkdka.org
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РАР | Фінансові показники статей балансу Тернопільської області за 2019 рік 

Надходження 2018 рік 2019 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування в Україні

707394 729599

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

190766 85129

Інші надходження ** 125871 76271

Всього: 1024031 890999 -13%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 222587 403681

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 49139 80403

Витрати на відрядження: 31293 29530

Утримання офісу: 96327 93376

Діяльність РАР, у тому числі: 45849 124828

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

18987 39800

Витрати на виготовлення ордерних книжок 7480 5198

Витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

10020 23679

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріуса, тощо) 37884 36381

Всього: 483079 768199 +59%

КДКА | Фінансові показники статей балансу Тернопільської області за 2019 рік

Надходження 2018 рік 2019 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 700304 212675

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-
технічне забезпечення діяльності в сфері права; плата 
за організаційно-технічне забезпечення розгляду 
скарг

0 4014

Інші надходження 8290 0

Всього: 708594 216689 -69%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 251569 296180

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 55346 63323

Витрати на відрядження: 42986 59161

Утримання офісу: 89023 82751

Діяльність КДКА, у тому числі: 2405 2158

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

2405 1855

Витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

0 303

Інші витрати 63743 15951

Всього: 505072 519524 +3%

Рада адвокатів Тернопільської області

КДКА Тернопільської області

кількість 
проведених 
засідань РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

10

68

4

228

56

2628

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

10

8

7

106

54

135

Голова Ради адвокатів Тернопільської області

Будз Тарас
e-mail:  t.budz@unba.org.ua

Голова КДКА Тернопільської області

Притула Василь Дмитрович
e-mail: kdka.ternopil@ukr.net
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РАР | Фінансові показники статей балансу Харківської області за 2019 рік 

Надходження 2018 рік 2019 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування в Україні

2392445 2831592

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

230081 256703

Інші надходження ** 320076 215014

Всього: 2942602 3303309 +12%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 989793 1609671

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 510266 354128

Витрати на відрядження: 24346 92913

Утримання офісу: 124077 126140

Діяльність РАР, у тому числі: 152139 195374

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

0 48350

Витрати на виготовлення ордерних книжок 8100 26400

Витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

640 50550

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріуса, тощо) 1058431 1222665

Всього: 2859052 3600891 +26%

КДКА | Фінансові показники статей балансу Харківської області за 2019 рік 

Надходження 2018 рік 2019 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 649896 427516

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-
технічне забезпечення діяльності в сфері права; плата 
за організаційно-технічне забезпечення розгляду 
скарг

37793 316944

Інші надходження 0 109857

Всього: 687689 854317 +24%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 498482 535966

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 256986 117913

Витрати на відрядження: 31100 22749

Утримання офісу: 82219 72128

Діяльність КДКА, у тому числі: 1584 1421

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

0 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

1584 1421

Інші витрати 56208 102148

Всього: 926579 852325 -8%

Рада адвокатів Харківської області

КДКА Харківської області

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

7

629

28

201

90

711

кількість 
проведених 
засідань РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

23

6

72

910

104

4598

Голова Ради адвокатів Харківської області 

Гайворонська Вікторія
e-mail: v.guyvoronska@unba.org.ua

Голова КДКА Харківської області 

 Глухачева Людмила
e-mail: l.glukhachieva@vkdka.org
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РАР | Фінансові показники статей балансу Херсонської області за 2019 рік 

Надходження 2018 рік 2019 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування в Україні

576107 687905

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

150421 117949

Інші надходження ** 341750 278463

Всього: 1068278 1084317 +2%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 152400 254188

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 96689 55921

Витрати на відрядження: 37472 47234

Утримання офісу: 144284 177409

Діяльність РАР, у тому числі: 246609 93649

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

85618 87339

Витрати на виготовлення ордерних книжок 0 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

9715 6310

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріуса, тощо) 47941 131691

Всього: 725395 760092 +5%

КДКА | Фінансові показники статей балансу Херсонської області за 2019 рік

Надходження 2018 рік 2019 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 295159 220104

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-
технічне забезпечення діяльності в сфері права; плата 
за організаційно-технічне забезпечення розгляду 
скарг

79270 19735

Інші надходження 0 461

Всього: 374429 240300 -36%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 224246 139004

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 49626 33716

Витрати на відрядження: 24442 8624

Утримання офісу: 60863 42991

Діяльність КДКА, у тому числі: 198 593

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

0 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

198 593

Інші витрати 18860 21357

Всього: 378235 246285 -35%

Рада адвокатів Херсонської області

КДКА Херсонської області

кількість 
проведених 
засідань РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

12

14

7

199

54

218

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

2

22

4

105

42

110

Голова Ради адвокатів Херсонської області

Мокіна Інна
e-mail: i.mokina@unba.org.ua

Голова КДКА Херсонської області

Берещенко Катерина
e-mail: k.bereshchenko@vkdka.org
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РАР | Фінансові показники статей балансу Хмельницької області за 2019 рік 

Надходження 2018 рік 2019 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування в Україні

653538 796520

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

221182 144828

Інші надходження ** 307636 398136

Всього: 1182356 1339484 +13%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 285481 458746

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 137067 82142

Витрати на відрядження: 30475 50046

Утримання офісу: 114334 87119

Діяльність РАР, у тому числі: 135534 162203

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

73536 57960

Витрати на виготовлення ордерних книжок 0 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

9210 34191

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріуса, тощо) 233909 154469

Всього: 936800 994725 +6%

КДКА | Фінансові показники статей балансу Хмельницької області за 2019 рік 

Надходження 2018 рік 2019 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 308712 394054

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-
технічне забезпечення діяльності в сфері права; плата 
за організаційно-технічне забезпечення розгляду 
скарг

0 0

Інші надходження 107878 139146

Всього: 416590 533200 +28%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 156443 161114

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 34418 35445

Витрати на відрядження: 26041 57061

Утримання офісу: 102941 160901

Діяльність КДКА, у тому числі: 0 330

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

0 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

0 330

Інші витрати 96747 118349

Всього: 416590 533200 +28%

Рада адвокатів Хмельницької області

КДКА Хмельницької області

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

5

56

32

192

74

355

кількість 
проведених 
засідань РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

20

23

9

380

117

845

Голова Ради адвокатів Хмельницької області 

Вагіна Наталія
e-mail: n.vagina@unba.org.ua

Голова КДКА Хмельницької області 

Прядун Володимир
e-mail: v.pryadun@vkdka.org
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РАР | Фінансові показники статей балансу Черкаської області за 2019 рік 

Надходження 2018 рік 2019 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування в Україні

951236 1287715

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

446760 504331

Інші надходження ** 139309 156463

Всього: 1537305 1948509 +27%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 574730 721439

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 114607 154317

Витрати на відрядження: 44176 64067

Утримання офісу: 14405 27844

Діяльність РАР, у тому числі: 64273 295289

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

0 5632

Витрати на виготовлення ордерних книжок 0 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

22121 57156

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріуса, тощо) 139408 20738

Всього: 951599 1283694 +35%

КДКА | Фінансові показники статей балансу Черкаської області за 2019 рік

Надходження 2018 рік 2019 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 1069798 657529

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-
технічне забезпечення діяльності в сфері права; плата 
за організаційно-технічне забезпечення розгляду 
скарг

308387 388633

Інші надходження 1792 120034

Всього: 1379977 1166196 -15%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 688861 959843

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 151550 208965

Витрати на відрядження: 35339 76828

Утримання офісу: 55741 38306

Діяльність КДКА, у тому числі: 11234 21255

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

4060 18530

Витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

7174 2725

Інші витрати 40200 24368

Всього: 982925 1329565 +35% 

Рада адвокатів Черкаської області

КДКА Черкаської області

кількість 
проведених 
засідань РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

123

6

0

194

188

1392

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

3

25

4

297

131

379

Голова Ради адвокатів Черкаської області

Лічевецький Олександр
e-mail: o.lichevetsky@unba.org.ua

Голова КДКА Черкаської області

Хлистуненко Володимир
e-mail: v.khlystunenko@vkdka.org
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РАР | Фінансові показники статей балансу Чернівецької області за 2019 рік 

Надходження 2018 рік 2019 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування в Україні

765413 920895

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

273326 433356

Інші надходження ** 37112 19956

Всього: 1075851 1374207 +28%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 407571 436029

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 88847 95926

Витрати на відрядження: 31004 82671

Утримання офісу: 7886 33478

Діяльність РАР, у тому числі: 8505 123486

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

8505 75525

Витрати на виготовлення ордерних книжок 0 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

0 0

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріуса, тощо) 86662 85764

Всього: 630475 857354 +36%

КДКА | Фінансові показники статей балансу Чернівецької області за 2019 рік 

Надходження 2018 рік 2019 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 575684 457134

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-
технічне забезпечення діяльності в сфері права; плата 
за організаційно-технічне забезпечення розгляду 
скарг

3585 4610

Інші надходження 0 0

Всього: 579269 461744 -20%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 362384 411019

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 79723 90424

Витрати на відрядження: 46883 55811

Утримання офісу: 55694 49437

Діяльність КДКА, у тому числі: 0 0

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

0 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

0 0

Інші витрати 10982 9364

Всього: 555666 616055 +11%

Рада адвокатів Чернівецької області

КДКА Чернівецької області

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

0

20

0

233

102

29

кількість 
проведених 
засідань РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

13

9

4

737

135

170

Голова Ради адвокатів Чернівецької області

Єзерська Алла
e-mail: a.ezerska@unba.org.ua

Голова КДКА Чернівецької області

Дяченко Звенислава
e-mail: z.dyachenko@vkdka.org
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РАР | Фінансові показники статей балансу Чернігівської області за 2019 рік 

Надходження 2018 рік 2019 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування в Україні

776467 1021470

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

750563 412950

Інші надходження ** 82235 530148

Всього: 1609265 1964568 +22%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 483707 735724

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 106475 161859

Витрати на відрядження: 22787 137247

Утримання офісу: 352658 338890

Діяльність РАР, у тому числі: 369411 447344

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

97234 116157

Витрати на виготовлення ордерних книжок 0 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

0 0

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріуса, тощо) 4033 352985

Всього: 1339071 2174049 +62%

КДКА | Фінансові показники статей балансу Чернігівської області за 2019 рік

Надходження 2018 рік 2019 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 2789886 1423991

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-
технічне забезпечення діяльності в сфері права; плата 
за організаційно-технічне забезпечення розгляду 
скарг

22818 3842

Інші надходження 232773 650049

Всього: 3045477 2077882 -32%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 489294 600239

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 94621 121053

Витрати на відрядження: 51910 57706

Утримання офісу: 342886 428146

Діяльність КДКА, у тому числі: 47220 26580

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

47220 26580

Витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

0 0

Інші витрати 28756 19323

Всього: 1054687 1253047 +19%

Рада адвокатів Чернігівської області

КДКА Чернігівської області

кількість 
проведених 
засідань РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

12

1251

6

39

149

2496

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

0

29

16

848

228

310

Голова Ради адвокатів Чернігівської області 

Якуба Галина
e-mail: g.yakuba@unba.org.ua

Голова КДКА Чернігівської області 

Заболотний Олег Миколайович
e-mail: —



108

Звіт Національної Асоціації Адвокатів України 2019

НААУ має затверджену стратегію розробки та втілення 
онлайн-проектів, за якою ми впевнено рухаємося, і 2019-й 
традиційно був роком успішного впровадження нових техно-
логічних рішень та зміцнення позицій української адвокатури 
не лише в Україні, а й на міжнародній арені.

У 2019 році НААУ взяла непростий курс на підняття профе-
сійного рівня адвокатів. Було успішно розроблено та запро-
ваджено революційну систему підвищення кваліфікації адво-
катів. НААУ, як регулятор професії, розробила та запровадила 
зручний механізм навчання адвокатів, обліку результатів їх нав-
чання та належного контролю за якістю навчальних продуктів. 
Наша єдина онлайн-платформа Вищої шкоди адвокатури для 
підвищення кваліфікації у 2019 році забезпечила проведення 
1200 заходів. Можливостями, які надає цей ресурс, за рік ско-
ристалося 25 644 адвокати. У 2019 значно зросла якість заходів 
(усі заходи та лектори проходять онлайн акредитацію членами 
Експертної ради). Було запроваджено фіксацію присутності 
на семінарах через сканування QR-коду, адвокатам після про-
ходження онлайн-тестування на знання матеріалу заходу, який 
вони відвідали, нараховуються бали та видається сертифікат у 
кінці року про виконання ними вимог підвищення кваліфікації. 
Відзначу, що цю інформацію можна перевірити завдяки роз-
робленому нами раніше інформаційному ресурсу – Єдиному 
реєстру адвокатів України (ЄРАУ).

Значні зусилля було докладено для обговорення та напрацю-
вання концепції реформування стажування. За нашими плана-
ми у 2020 року діджиталізація не омине і процедуру стажуван-
ня. Ми плануємо розробити платформу, яка об'єднає стажистів, 
керівників стажування та ради адвокатів регіонів. Головною 
метою реформи є підвищення якості самого процесу стажу-
вання, налагодження технологічних схем, переведення проце-
су в онлайн-режим. Реформа дозволить зменшити корупційні 
ризики, спростить процедуру контролю за проходженням ста-
жування та усуне формальний підхід до стажування. 

У цьому році технологічні зміни були внесені і до ЄРАУ. Відте-
пер усі, хто користується реєстром, а це, нагадаю, судді, пра-
воохоронні органи, звичайні громадяни, можуть не лише знай-

ти у цій базі будь-якого адвоката з чинним правом на заняття 
адвокатською практикою, а й перевірити, чи дотримується він 
рішень органів адвокатського самоврядування (наприклад, чи 
підвищував свою кваліфікацію). 

Також адвокати тепер мають можливість створити онлайн-ка-
бінет на сайті НААУ, що значно спрощує організаційні мо-
менти здійснення адвокатської діяльності: оперативно опла-
чувати щорічні внески, доповнювати інформацію про себе, 
щоб ефективно налагоджувати роботу з клієнтами. Через свій 
онлайн-кабінет адвокат може згенерувати ордер на надання 
правової допомоги. Відтепер судді та правоохоронні органи 
можуть перевірити інформацію про правомочність адвоката на 
вчинення дій в інтересах клієнта, скориставшись штрих-кодом 
(QR-код) з посиланням на профайл адвоката в ЄРАУ.

Усі ці успішні онлайн-проекти, розроблені нашими спільними 
зусиллями, вивели українську адвокатуру на зовсім інший рі-
вень і роблять нас найпрогресивнішою адвокатурою Європи, 
що безумовно є приводом для гордості! 

Я дуже вдячний нашим працівникам органів адвокатського 
самоврядування, а також усій великій команді адвокатів, які 
залучені до активностей НААУ у сфері діджиталізації, за Вашу 
працю, ініціативи, відданість адвокатській професії. Особливо 
хочу подякувати Голові НААУ, РАУ Лідії Ізовітовій за системну 
підтримку ідей, ініціатив, мудрість та наставництво. Попереду, 
безумовно, нас чекають нові виклики, але це, водночас, є і руші-
єм для об’єднання наших професійних знань і зусиль!

Разом ми - сила і можемо набагато більше, ніж можна уя-
вити. 

До праці! Попереду у нас ще багато цікавого.

З повагою,

Заступник Голови Національної асоціації адвокатів України, 
Ради адвокатів України

Валентин Гвоздій

Діджиталізація
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Діджиталізація: 
нові сервіси для 
адвокатів 

У Стратегії реформування судоустрою, судочинства і суміжних 
правових інститутів на 2015-2020 роки було детально пропи-
сано завдання переходу до інформаційних систем для надання 
більшої кількості послуг «електронного правосуддя». Це і доку-
ментообіг, і менеджмент, і електронні повідомлення, виклики, 
електронні платежі, аудіо- та відеофіксація засідань тощо. Ре-
форма торкається і механізму розподілу справ у судах. У прак-
тичному аспекті, поетапне впровадження інструментів «елек-
тронного правосуддя» дозволить звертатися до суду, платити 
судовий збір, брати участь у процесах і отримувати необхідну 
інформацію та документи електронними засобами. Законодав-
цем передбачено, що адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, 
арбітражні керуючі, судові експерти, державні органи, органи 
місцевого самоврядування та суб'єкти господарювання дер-
жавного і комунального секторів економіки повинні зареєстру-
вати в системі ЄСІТС офіційні електронні адреси.

Традиційно, в процесі впровадження інновацій приватні ін-
ституції випереджають державу. Адвокатура, реформована в  
2012 році в недержавний незалежний і самоврядний інститут, 
адаптувала десятки технологічних рішень, які спрощують до-
ступ громадян до правової допомоги та націлені на професій-
ну адвокатську спільноту.

Єдиний реєстр адвокатів України

Найвідоміший і наймасштабніший ІТ-продукт — Єдиний ре-
єстр адвокатів України (ЄРАУ). Згідно із профільним законом, 
забезпечує ведення ЄРАУ Рада адвокатів України. Реєстр роз-
міщений на офіційному сайті Національної асоціації адвокатів 
і є єдиною офіційною базою інформації про всіх українських 
адвокатів (нині — це понад 55 тисяч осіб).

Крім закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ЄРАУ 
згадується в Кримінальному процесуальному кодексі: перед-
бачено, що захисником не може бути адвокат, відомості про 
якого не внесені до ЄРАУ або в його профілі є позначка про 
зупинення права на адвокатську діяльність. Таким чином, ста-
тус ЄРАУ був посилений під час реформування процесуаль-
ного законодавства і реалізації конституційних змін про так 
звану «адвокатську монополію». 

Реєстром користуються судді, правоохоронні органи для під-
твердження статусу захисника, а звичайні громадяни можуть 
знайти в цій базі професійного адвоката з чинним правом на 
заняття адвокатською практикою. Розуміючи унікальність цього 
реєстру, адвокатура з 2012 року постійно інвестувала в його 
розвиток. Зараз профіль кожного адвоката в офіційному реє-
стрі містить не тільки базову інформацію, визначену профіль-
ним законом, а й додаткові дані про професійні досягнення, 
готовність адвоката надавати правову допомогу pro bono, по-
силання на профіль у соціальній мережі Фейсбук і актуальні 
контакти самого адвоката, прізвища його помічників. Якщо ад-
вокат порушував правила адвокатської етики, у його профілі 
обов’язково вказуються вжиті щодо нього заходи дисциплінар-
ної відповідальності — попередження, зупинення адвокатської 
діяльності на певний період або остаточне виключення з про-
фесії. Це відкрита інформація, яка вноситься дуже оперативно 
і доступна звичайним користувачам реєстру. Така процедура 
є гарантією конституційного права громадян на професійну 
правову допомогу.

Нині ЄРАУ є надійно захищеним інформаційним ресурсом із 
дворівневою системою внесення даних, і ми бачимо його як 
готовий компонент «Електронного суду». Цю ініціативу адвока-
тури вже обговорювали на публічних заходах за участю пред-
ставників органів судової влади та міжнародних партнерів з 
USAID, яке надає технічну й експертну допомогу переходу су-
дочинства в Україні на єдину онлайн-платформу.

Можливості Єдиного реєстру адвокатів дозволяють вносити 
дані до профілю кожного адвоката про те, що він надає безоп-
латну правову допомогу. 

Наразі така опція вже створена для пошуку адвокатів, які нада-
ють правову допомогу pro bono. 

Крім законодавчо визначених відомостей, можна публікувати 
допоміжну інформацію щодо засобів зв’язку, посади в органах 
адвокатського самоврядування, загального стажу адвокатської 
діяльності, категорії ведення справ, нагород, підвищення ква-
ліфікації, даних про офіційні сторінки в соціальних мережах. 
Додатково користувач може розміщувати на своєму профайлі 
логотип, веб-сайт своєї організації.
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Регіон: Регіон:

АР Крим

2019 2018

2017

848

875

563
1 411

848

563
1 411

856

561
1 417

2019 2018

2017231
1 106

700

210
910

603

198
801

2019 2018

2017

1060

523
1 583

874

331
1205

576

296
872

Закарпатська область

Вінницька область

1804
2019 2018

2017617
2 421

1402

529
1 931

529

295
824

Запорізька область

692
2019 2018

2017325
1 017

636

270
894

529

295
824

896
2019 2018

2017460
1 356

1402

529
1 931

529

295
824

Волинська область Івано-Франківська область

3105
2019 2018

2017602
3 707

2636

457
3093

2276

336
2261

6460
2019 2018

20171124
7 584

5090

710
5800

4065

647
4172

Дніпропетровська область Київська область

2807
2019 2018

20171234
4 041

2535

1148
3683

2331

1081
3412

593
2019 2018

2017185
778

478

149
627

391

137
528

621
2019 2018

2017250
871

540

209
749

406

259
665

677
2019 2018

2017112
789

596

92
688

531

101
632

Донецька  область Кіровоградська область

Житомирська область Луганська область

Загальна кількість адвокатів у ЄРАУ в розрізі 
регіональної присутності

(��Станом на 09/12/2019)

Загальна кількість 
адвокатів у ЄРАУ, станом 
на 09.12.2019 р.

Кількість адвокатів у ЄРАУ (без 
зупинених/припинених/анульо
ваних), станом на 09.12.2019 р.

Кількість зупинених/припинених/ 
анульованих, станом на 
09.12.2019 р.53 760 41 275 12 485
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Миколаївська область Хмельницька область

Львівська область Херсонська область

2019 2018

2017

2301

1172
3 473

2136

764
2900

1706

711
2417

2019 2018

2017

575

96
671

532

77
609

457

82
539

2019 2018

2017

1099

318
1 417

931

224
1155

780

133913

2019 2018

2017

587

342
929

509

316
825

340

418
758

2019 2018

2017

2864

705
3 569

2472

578
3050

2045

5652610

2019 2018

2017

828

275
1 103

722

227
949

567

203
770

2019 2018

2017

586

416
1 002 

538

324
862

470

286
949

2019 2018

2017

2127

676
2 803

1687

408
2095

1104

499
1603

2019 2018

2017

850

476
1 326

754

365
1093

595

387
982

2019 2018

2017

436

153
589

358

132
490

320

120
440

2019 2018

2017

564

297
861

533

263
796

481

235
716

2019 2018

2017

675

175
850

580

141
721

450

111
561

2019 2018

2017

5147

4675 614

4680

324
5004

4243

284
4527

2019 2018

2017

230

45275

2019 41 275

12 485
53 760

232

45
277

253

45
280

Одеська область Черкаська область

Полтавська область Чернівецька область

Рівненська область Чернігівська область

Сумська область  м. Київ

Тернопільська область

2019 2018

2017

1968

646
2 614

1970

406
2376

1729

439
2168

 м. Севастополь

ВСЬОГО:Харківська область
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ВСЬОГО:

Хмельницька область

Миколаївська область

Львівська область

Черкаська область

Чернівецька область

Чернігівська область

 м. Київ

 м. Севастополь

Івано-Франківська область

Одеська область

Полтавська область

Рівненська область

Сумська область

Тернопільська область

Харківська область

АР Крим

2019

2019 2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019 2019 2019

2019 2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

20192019

2019

2019

2019

2019

64,4%

35,6%

57,1%

42,9%

56,4%

43,6%

57,6%

42,4%

65,9%

34,1%

66,7%

33,2%

64,9%

35,1%

61,9%

38,1%

64,9%

35,1%

62,5%

37,5%

62,7%

37,3%

59,9%

43,6%

63,4%

36,6%

62,9%

37,1%

67,6%

32,4%

58,7%

41,3%

59,1%

40,9%

66,7%

33,3%

63,1%

36,9%

63,9%

36,1%

62,7%

37,3%

63,1%

36,9%

57,9%

42,1%

68,2%

31,8%

60,3%

39,7%

65,6%

34,4%

69,5%

30,5%

58,2%

41,8%

Вінницька область

Волинська область

Дніпропетровська область 

Донецька  область

Житомирська область

Закарпатська область

Запорізька область

Київська область

Кіровоградська область

Луганська область

Херсонська область

Гендерно–соціальна роль адвоката
(��Станом на 09/12/2019)
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Система органів адвокатського самоврядування є інституційно 
спроможною, стабільною і володіє достатнім інтелектуальним 
та організаційним ресурсом для участі у системних реформах. 

«Відповідаючи сучасному тренду – переходу до онлайн-по-
слуг – ми створили надійні платформи для ведення Єдиного 
реєстру адвокатів, підвищення кваліфікації, сервісів для адво-
катів через особистий кабінет адвоката», - говорить заступник 
Голови НААУ, РАУ Валентин Гвоздій. 

Онлайн-кабінет адвоката

Із ЄРАУ пов’язані професійні сервіси для адвокатів, які створені 
для того, щоб знизити бюрократичне навантаження на органи 
адвокатського самоврядування і мінімізувати «паперову» скла-
дову адвокатської діяльності. З початку 2019 року адвокати, як 
професійні користувачі реєстру, отримали можливість ство-
рювати онлайн-кабінет на сайті НААУ. 

Кожен адвокат, зареєструвавшись, може скористатися серві-
сом, який спрощує організаційну роботу і дозволяє оплачува-
ти щорічні внески, доповнювати певну інформацію про себе в 
ЄРАУ, автоматизувати облік балів підвищення кваліфікації. 

Особистий кабінет адвоката — це електронний профайл, де 
кожен адвокат, зареєстрований в Єдиному реєстрі адвокатів 
України, може особисто вносити дані щодо своєї діяльності, 
відслідковувати нарахування балів з підвищення кваліфікації. 
За допомогою цього сервісу удосконалюються профайли ад-
вокатів у базі даних ЄРАУ.

https://bit.ly/2zLH5o7

У квітні 2019 року НААУ запустила онлайн-генерацію орде-

рів на надання правової допомоги. Цей сервіс вже працює і 
з початку 2022 року повністю замінить ордерні книжки ста-
рого зразка; нині адвокати можуть користуватися і електро-
нними, і паперовими зразками, а обидва види документа є 
валідними.

Ордер, згенерований онлайн, містить усі необхідні реквізити 
звичайного ордеру, а також має двовимірний штрих-код (QR-
код) з посиланням на профайл адвоката в ЄРАУ. При генеру-
ванні ордерів їм присвоюється серія кожного регіону. 

Облік згенерованих ордерів здійснюється автоматично сис-
темою управління електронної бази даних ЄРАУ. Історія гене-
рування ордерів відображається у відповідному розділі «Осо-
бистого кабінету адвоката» на офіційному веб-сайті НААУ та у 
адміністративній частині електронної бази даних ЄРАУ.

Адвокати, адвокатські об’єднання або адвокатські бюро ініцію-
ють генерування ордерів відповідно від адвокатів, які здійсню-
ють адвокатську діяльність індивідуально, керівників (уповно-
важених осіб) адвокатського об’єднання,  адвокатського бюро 
через офіційний веб-сайт НААУ. Ордер, що видається адвока-
том, який здійснює свою діяльність індивідуально, підписується 
адвокатом та посвідчується печаткою адвоката (за її наявності). 
Ордер, який видається адвокатським бюро або адвокатським 
об’єднанням, обов’язково має містити підпис адвоката, який на-
дає правову допомогу на підставі цього ордера, та підпис ке-
рівника  адвокатського бюро, адвокатського об’єднання і скрі-
плений печаткою юридичної особи.

Рада адвокатів України затвердила роз’яснення щодо за-
стосування ордеру на надання правничої допомоги, який 
наразі може бути згенерований в онлайн-кабінеті адвоката 
у ЄРАУ.

Рішення РАУ № 68 Про затвердження роз’яснення щодо за-
стосування форми (бланку) ордеру на надання правничої 
(правової) допомоги ухвалено 26 червня 2019 року.

https://bit.ly/2zVavAr

«Інтеграція онлайн-сервісів і ресурсів адвокатури в процеси 
інформатизації правосуддя сприяє спрощенню доступу гро-
мадян до професійного захисту своїх прав. Це і є внесок адво-
катури у створення правової держави і демонстрація прозорої, 
відкритої та ефективної роботи адвокатури», - переконана Го-
лова НААУ, РАУ Лідія Ізовітова.

«Діджиталізація адвокатури: як впровадження інновацій зро-
било українських адвокатів однією з найпрогресивніших спіль-
нот у Європі» -  авторська стаття Голови НААУ, РАУ Лідії Ізові-
тової у виданні «Новое время» 

https://bit.ly/3fhFbf8

https://bit.ly/2zLH5o7
https://bit.ly/2zVavAr
https://bit.ly/3fhFbf8
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Постійне підвищення кваліфікації адвокатів – передбачений 
законом обов’язок. Це не радянський пережиток, а навпаки – 
міжнародний стандарт life-time learning, прийнятий в юридич-
них професіях всього світу. В умовах постійно мінливого зако-
нодавства і реформування судової системи в Україні навчання 
адвокатів абсолютно необхідне.

На сьогодні в Україні налічується понад 55 тисяч членів адво-
катської спільноти і щороку її лави поповнюються тисячами но-
вих спеціалістів. Українська адвокатура стрімко розширюється 
і нові правила підвищення кваліфікації розроблені саме для 
підвищення професійного рівня як молодих адвокатів так і ад-
вокатів зі стажем.

У 2019 році Рада адвокатів України переглянула правила під-
вищення кваліфікації адвокатів. Підставою стали освітні заходи, 
якість яких не відповідала очікуванням учасників. З метою за-
безпечення для адвокатів можливості підвищувати кваліфіка-
цію належним чином, а також з метою спрощення процедури 
нарахування балів та звітування перед самоврядними органа-
ми, РАУ затвердила нову редакцію Порядку підвищення квалі-
фікації адвокатів України. 

"В основі реформи – німецька модель, яку вдосконалили та пе-
ревели у цифровий формат" – Валентин Гвоздій 

https://bit.ly/2z7D0dR

Новий порядок підвищення кваліфікації адвокатів, який був 
прийнятий у лютому 2019 р., а вступив у дію з 01.04.2019 р., за-
провадив принципово нову систему для адвокатів, органів ад-
вокатського самоврядування та організацій, які мають право й 
можливості організовувати навчальні заходи. Цей документ є 
однією із системних реформ інституту адвокатури, яка відбу-
лася з моменту прийняття профільного закону 2012 р. та пов-
ністю відповідає його положенням і професійним викликам, які 
ставлять виключне право адвокатів на представництво в суді. 
Стратегічно цей крок демонструє, що адвокатура спроможна 
самостійно здійснювати реформування й адаптуватися до но-
вих умов, не потребуючи для цього жодних законодавчих змін.

Найбільшою новелою порядку став принцип побудови 
системи підвищення кваліфікації. Запроваджено нові ролі 
— адміністратора процесу підвищення кваліфікації, яким 
є Вища школа адвокатури, та оператора, якими є всі орга-
ни адвокатського самоврядування та будь-які зовнішні до 
НААУ структури, акредитовані адміністратором. Аби набути 
статусу стороннього оператора, заявники повинні пройти про-

цедуру акредитації у ВША. Координаційний центр з надання 
правової допомоги, зважаючи на його соціальне призначення, 
акредитується без сплати організаційно-адміністративного 
внеску. Комерційні учасники ринку, які виявляють бажання під-
вищувати кваліфікацію адвокатів, такий внесок сплачують.  

Адвокатів звільнено від обов’язку щорічного звітування 
перед органами адвокатського самоврядування про під-
вищення кваліфікації. Так, бали, нараховані за участь у на-
вчальних заходах, генеруються в електронному вигляді та 
вносяться до ЄРАУ на підставі узагальненої інформації за 
звітний рік.

За новими правилами, в перший рік діяльності молоді спе-
ціалісти мають пройти модульну програму «Молодий ад-
вокат» у Вищій школі адвокатури НААУ. У перші три роки 
адвокату необхідно прослухати по 16 годин лекцій, семінарів і 
майстер-класів на рік та отримати 16 балів. Для всіх інших адво-
катів зберігається вимога 10 балів на рік.

Не менше двох годин від кількості усіх заходів повинні бути 
присвячені адвокатській етиці і стандартам професійної ді-
яльності. Традиційно цю тематику висвітлюють на семінарах, 

Підвищення кваліфікації

https://bit.ly/2z7D0dR
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які проводять ради адвокатів регіонів із залученням членів 
місцевих кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури 
та комітету НААУ з питань адвокатської етики, керівників Вищої 
кваліфікаційної комісії адвокатури. Такі заходи проводять як у 
регіонах, так і у ВША в Києві, у тому числі й у форматі вебінарів. 

Половину необхідних балів можна набрати, навчаючись за кор-
доном, що також прописано у нових правилах підвищення ква-
ліфікації. Перелік країн, а їх 45, містить Меморандум Ради адво-
катських та правових спільнот Європи, до якого долучилася і 
НААУ ще 2017 року. Меморандум ССВЕ «Про взаємне визнання 
транскордонного підвищення кваліфікації адвокатів» передба-
чає взаємне визнання академічних годин або балів підвищення 
кваліфікації, що були отримані на заходах, проведених в інших 
країнах — членах організації. ССВЕ — найбільша європейська 
професійна організація адвокатів, у якій понад 1 млн членів. По 
суті, цей документ інтегрує українську адвокатську спільноту в 
загальноєвропейський простір професійної освіти для юрис-
тів. Ідеться про дуже масштабні можливості здобути знання в 
будь-якій європейській країні, і це визнається за формальними 
вимогами як попередньої редакції, так і нового порядку, підви-
щенням кваліфікації адвокатів в Україні.

Крім того, за новими правилами посилились вимоги і до тих, хто 
тільки вступає у професію. Окрім іспиту, який приймає Кваліфі-
каційно-дисциплінарна палата адвокатів регіону, претенденти 
мають отримати базовий практичний досвід під час стажу-
вання. Адаптаційний курс у професію адвоката для стажистів 
містить 7 модулів, що ґрунтуються на окремих темах. Кожен із 
модулів включає відеоматеріали, тексти та документи, а також 
тестові і практичні завдання. Проходження курсу відбувається 
у режимі он-лайн. Після цього видається сертифікат, без якого 
не зараховується стажування.

Водночас, кваліфікаційні іспити для набуття права на заняття 
адвокатською діяльністю теж приймаються за новими прави-
лами. Їх Рада адвокатів України ухвалила 26 червня 2019 року. 
Зміни, зокрема, стосуються, вимоги до претендентів мати пов-
ну вищу юридичну освіту на рівні магістра (спеціаліста). Так, 
передбачені більш жорсткі умови для складання письмового 
іспиту. Можна користуватися лише офіційними текстами нор-
мативно-правових актів на друкованих носіях. У разі виявлення 
порушень, членами кваліфікаційної палати КДКА буде склада-
тися акт і прийматися рішення про відмову у видачі свідоцтва 
про складення кваліфікаційного іспиту.

Новими правилами підвищення кваліфікації встановлюються і 
більш серйозні вимоги до операторів з професійного навчання 
адвокатів. Відтепер такі послуги більше не зможуть надавати 
некомпетентні фірми та сумнівні лектори. Щоб навести лад 
у цьому перенасиченому і хаотичному ринку, був прийнятий 
«нульовий варіант». Тобто, всі, хто раніше були лекторами, з  
1 липня 2019 року були позбавлені видавати сертифікати про 
підвищення кваліфікації адвокатів. 

Основна мета запровадження нових правил – організація 
якісних заходів з підвищення кваліфікації адвокатів. Оскільки 
процес постійного професійного вдосконалення повинен від-
буватися на високому рівні й цілковито виключати імовірність 
того, що заходи з підвищення кваліфікації адвокатам будуть 
проводити некомпетентні «лектори» та «фахівці». 

«Завданням №1 є необхідність реально покращити процес 
навчання. Ми змінили порядок підвищення кваліфікації, бо у 
цьому була нагальна потреба. Рівень знань  потребує постій-
ного підвищення. Я й сам регулярно відвідую семінари, адже 
неможливо знати абсолютно все. Потреба у реформуванні 
процедури підвищення кваліфікації виникла ще й тому, що 
навколо адвокатури зародився цілий тіньовий бізнес із торгівлі 
кваліфікаційними балами. Деякі адвокати отримували серти-
фікати, не відвідавши жодного тренінгу, що викликало обурен-
ня у тих, хто свої бали заробляв чесно», – пояснює заступник 
Голови НААУ, РАУ Валентин Гвоздій.

Як додатковий метод боротьби з нечесними балами, внесено 
зміни в Порядок ведення Єдиного реєстру адвокатів України. 
При реєстрації на захід з підвищення кваліфікації адвокатові 
надсилається лист з QR-кодом. Відвідування цього заходу те-
пер контролюється. Тут було використано систему за принци-
пом “check-in/check-out”. Тобто, адвокат прийшовши на захід з 
підвищення, повинен відмітити свою присутність, після завер-
шення –тренінгу – знову відмітитися у системі. Усе це фіксуєть-
ся у системі автоматично, а бали нараховуються залежно від 
фактичної тривалості відвідування адвокатом заходу, і звичай-
но, після того, як такий адвокат пройшов тестування, направ-
лене на закріплення інформації, та знань, отриманих під час 
даного заходу.

«Вимоги до професійного рівня адвокатів постійно зроста-
ють. Це відбувається і через зростання конкуренції на ринку, 
і через дуже динамічні зміни до законодавства, і через судову 
реформу, яка ставить адвокатів у нові умови роботи в судах та 
системі органів правосуддя в цілому. Саме тому адвокатура 
як самоврядний інститут докладає зусиль для того, щоб удо-
сконалювати процес підготовки майбутніх адвокатів та підви-
щувати рівень кваліфікаційних стандартів», – коментує впро-
вадження реформи Голова Ради адвокатів міста Києва Петро 
Рябенко.

Зміни торкнулися і стажистів. Зокрема, комплексна реформа 
професійної освіти, яка стратегічно націлена на запроваджен-
ня сучасних інформаційних технологій, стосується і проход-
ження стажування. Тепер цей процес уніфікований – кожен 
стажер повинен пройти адаптаційний курс онлайн, який адмі-
ніструє Вища школа адвокатури. На початковому етапі впрова-
дження цієї реформи все нове часто сприймалося скептично, 
але більше критики, як правило, лунало або від тих, хто нічого 
не робив, або від тих, хто навіть не пробував розібратися з тим, 
як працює нова реформа.
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Адаптаційний курс в професію адвоката для стажистів містить 
7 модулів, що ґрунтуються на окремих темах. Кожен із модулів 
включає відеоматеріали, текстові матеріали та документи, які 
несуть роль доповнення до відеоматеріалів, а також тестове і 
практичне завдання. Тестове завдання перевіряється систе-
мою автоматично, тоді як практичне потребує професійного 
огляду від викладача та займає деякий час на перевірку. Час 
проходження адаптаційного курсу в професію адвоката для 
стажистів необмежений і залежить від індивідуальних мож-
ливостей слухача. Проходження курсу відбувається у режимі 
онлайн та в зручний час. Після проходження курсу видається 
сертифікат, який надсилається на електронну пошту впродовж 
доби. Дані вносяться в реєстр осіб, які пройшли Адаптаційний 
курс в професію адвоката для стажистів, що вказаний на сайті 
Вищої школи адвокатури. 

Рада адвокатів України передбачила обов’язковий статус цього 
курсу, і без сертифіката про його проходження ради адвокатів 
регіонів наразі не можуть зараховувати результати стажування. 
Курс є першим, з чого кожен стажист починає стажування.

Голова Ради адвокатів Рівненської області Сергій Удовиченко 
про практичний досвід впровадження реформи підвищення 
кваліфікації у регіонах:

«Перший захід із підвищення кваліфікації за новою моделлю ми 
провели 4 липня у Рівному. Участь у тренінгу тоді взяли понад 
150 адвокатів. А вже 20 липня на другий семінар з підвищення 
кваліфікації до обласного центру з’їхалися понад 400 адвокатів 
зі всіх куточків України. Свою участь на заходах, як і передбачає 
новий Порядок підвищення кваліфікації, адвокати підтверджу-
вали онлайн і, отримавши QR-код, миттєво проходили реєстра-
цію безпосередньо на семінарі. Так, були і ті, хто не одразу зміг 
зареєструватися в системі. Але складнощі у них були пов’язані 
із некоректним введенням даних електронної пошти або старої 
її адреси. Такі випадки були поодинокі».

Голова Ради старійшин при НААУ, багаторічний керівник КДКА 
Київської області, адвокат з 1970 року, Галина Ковбасінська:

«Нові правила впроваджують більше відповідальності – і для 
майбутніх адвокатів, і для КДКА, і для рад адвокатів регіонів, 
і для керівників стажування, і для операторів, які проводять 
освітні заходи для адвокатів. Більше не буде девальвації знань. 
Об’єктивною умовою є і те, що в сучасний період зміни до за-
конодавства відбуваються надзвичайно швидко і це вимагає 
від адвокатів постійного навчання. Опанувати самостійно всі 
зміни просто неможливо. Це одна з причин, чому підвищення 

кваліфікації є абсолютно виправданим. Тим більше, це стосу-
ється молодих адвокатів, яким доводиться опановувати швид-
кими темпами великі обсяги інформації».

Власне реформа, за її словами, – логічний крок, оскільки мо-
нополія адвокатури стимулює прихід в професію багатьох 
юристів і кількість адвокатів стрімко зростає. Важливо, щоб сві-
доцтво про зайняття адвокатською діяльністю було для всіх не 
просто формальним допуском до участі в судових засіданнях, а 
якісним етапом професійного розвитку і усвідомленням своєї 
професійної місії. Тому Галина Василівна не радить навчатися 
заради балів, а свідомо ставитися до оновлення знань.

«Новий порядок визначає наступні види підвищення кваліфі-
кації, а саме: навчання за професійними програмами Вищої 
школи адвокатури та у Вищих навчальних закладах ІІІ, IV рівня 
акредитації; участь у конференціях та заходах, організаторами 
яких виступають, як оператори процесу підвищення кваліфіка-
ції адвокатів, так і сторонні оператори, які отримали відповід-
ну акредитацію; науково-практична діяльність адвоката, коли 
підвищення кваліфікації адвокатів відбувається шляхом нау-
ково-публіцистичної діяльності (друк та видання підручників, 
монографій, наукових статей у фахових виданнях тощо). Таким 
чином, новий порядок підвищення кваліфікації адвокатів пе-
редбачає і самостійне вдосконалення своїх професійних на-
вичок», – коментує координатор комітету UNBA NextGen Odesa 
Володимир Мацко. 

Експертна рада з питань акредитації і 
сертифікації

З метою якісного організаційно-методичного забезпечення 
підвищення кваліфікації адвокатів створено Експертну раду з 
питань акредитації та сертифікації, яка здійснює організацій-
но-методичне забезпечення питань акредитації професійних 
програм підвищення кваліфікації та сертифікації осіб, які до-
пускаються до організації та/або проведення заходів з підви-
щення кваліфікації адвокатами, проведення таких акредитацій 
та сертифікацій.

Усі особи, сертифіковані НААУ, можуть залучатися в якості до-
повідачів, експертів, тренерів або лекторів у заходах з підви-
щення кваліфікації НААУ, а також у заходах інших фізичних чи 
юридичних осіб, акредитованих Експертною радою.

https://bit.ly/3du4adR
https://bit.ly/3dmkwor
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Експертна рада також здійснює акредитацію організаторів за-
ходів з підвищення кваліфікації, а також самі заходи, професій-
ні програми, тощо.

До проведення семінарів з підвищення кваліфікації активно за-
лучені комітети, які об’єднують провідних адвокатів за галузе-
вою спеціалізацією та інституційними напрямками діяльності 
адвокатури. На даний момент створено 37 комітетів, які беруть 
участь у публічних, в тому числі й міжнародних заходах, робо-
чих групах при парламентських комітетах тощо. В цілому цей 
напрямок роботи направлений на формування експертного 
потенціалу адвокатури і позитивної громадської думки щодо 
адвокатів. 

Подача документів на акредитацію заходів та сертифікацію 
доповідачів здійснюється через Центр акредитації, обліку та 
контролю підвищення кваліфікації адвокатів.

«Рада адвокатів України затвердила нову редакцію Порядку 
підвищення кваліфікації адвокатів. Серед принципових змін, 
що зазнав документ, увагу привертає оновлений підхід до нав-
чання молодих правників, а також визначення операторів та 
умов, на яких ті можуть надавати освітні послуги. Про пере-
ваги, які отримала професійна спільнота із прийняттям нової 
редакції порядку» – розповідає директор Вищої школи адвока-
тури Національної асоціації адвокатів України, аудитор, тренер 
з лідерства та емоційного інтелекту Савва Кузьменко.

«Найголовнішою метою підвищення кваліфікації є передання 
знань від досвідчених адвокатів, суддів, експертів, науковців 

правникам, які вже завтра реалізують здобуті знання. Сьогодні 
адвокат сто разів подумає, куди йому інвестувати свій дорого-
цінний час, тому він сам вибирає, де йому підвищувати квалі-
фікацію. РАУ створила такі умови, за яких навчальні продукти 
стануть ще якіснішими, кориснішими та практичними. Сьогод-
ні правник може отримати залікові бали лише в акредитованих 
операторів підвищення кваліфікації адвокатів, а знання здо-
бути лише від сертифікованих лекторів», – говорить директор 
ВША.

Повний текст інтерв’ю можна переглянути тут:

https://bit.ly/2YAaKeh

Основні новели порядку підвищення 
кваліфікації адвокатів України

• запроваджує автоматизований облік залікових балів

• спрощує доступність до інформації, яка пов`язана з захода-
ми підвищення кваліфікації по всій Україні 

• Створено єдиний сайт “Центр акредитації ВША НААУ”

• звільняє адвокатів та ради регіонів від необхідності вести 
паперовий облік залікових балів та зберігати тони паперу

• унеможливлює маніпулювання із заліковими балами та на-
дає можливість узагальнювати інформацію про підвищення 
кваліфікації адвокатів по всій Україні в режимі онлайн

• підвищує статус заходів «сертифікований лектор»

• вводить рівні відповідальності у підвищенні кваліфікації: ад-
міністратор та оператор 

• забезпечує стандартизацію та наявність вимог до кожного 
заходу незалежно від оператору підвищення кваліфікації 
адвокатів

• запроваджує чіткі вимоги до сторонніх операторів та вво-
дить контроль за якістю організації будь-якого оператора, в 
тому числі в органах адвокатського самоврядування

Загальна організація процесу підвищення кваліфікації ад-
вокатів в Україні здійснюється Радою адвокатів України та 
реалізується Національною асоціацією адвокатів Украї-
ни, радами адвокатів регіонів, Вищою школою адвокатури 
Національної асоціації адвокатів України, Вищою кваліфі-
каційно-дисциплінарною комісією адвокатури, кваліфіка-
ційно-дисциплінарними комісіями адвокатури регіонів та 
сторонніми операторами підвищення кваліфікації адвока-
тів, що акредитовані згідно Порядку.

Адміністратором процесу підвищення кваліфікації адвока-
тів в Україні є Вища школа адвокатури НААУ.

Операторами процесу підвищення кваліфікації адвокатів 
в Україні є всі органи адвокатського самоврядування згід-
но Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяль-
ність», у тому числі Національна асоціація адвокатів Украї-
ни, а також Вища школа адвокатури Національної асоціації 
адвокатів України. Організації, що бажають стати операто-
рами підвищення кваліфікації адвокатів в Україні, підляга-
ють акредитації Експертною радою НААУ, в передбаченому 
нею Порядку, як сторонні оператори.

Усі оператори підвищення кваліфікації адвокатів зобов'язані 
виконувати обов’язки, що встановлені нормативними актами 
НААУ щодо підвищення кваліфікації адвокатів.

Рада адвокатів України:

 — встановлює порядок підвищення кваліфікації адвокатів та 
вносить зміни до нього за пропозиціями рад адвокатів регіо-
нів, Вищої школи адвокатури НААУ та Комітету з підвищення 
кваліфікації при НААУ;

https://bit.ly/3fiXosR
https://bit.ly/3fiXosR
https://bit.ly/3dlJZyD
https://bit.ly/3dlJZyD
https://bit.ly/2YAaKeh
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 — координує роботу адміністратора та операторів підвищення 
кваліфікації адвокатів.

 — Національна асоціація адвокатів України:

 — є оператором процесу підвищення кваліфікації адвокатів в 
Україні, що не потребує акредитації;

 — сприяє у виданні методичних та інформаційних матеріалів з 
питань підвищення кваліфікації адвокатів;

 — розміщує в Єдиному реєстрі адвокатів України інформацію 
про щорічне підвищення кваліфікації адвокатів в порядку, 
передбаченому Порядком ведення ЄРАУ;

 — виконує інші завдання, передбачені законодавством та ак-
тами НААУ, з метою забезпечення високого професійного 
рівня адвокатів України.

 
Вища школа адвокатури НААУ:

 — є адміністратором процесу підвищення кваліфікації адвока-
тів в Україні;

 — адмініструє процес підвищення кваліфікації адвокатів через 
відповідну централізовану онлайн-платформу, до якої під-
ключаються оператори з підвищення кваліфікації адвокатів;

 — є оператором процесу підвищення кваліфікації адвокатів в 
Україні, що не потребує акредитації;

 — організовує та проводить заходи з підвищення кваліфікації 
адвокатів на всеукраїнському та регіональному рівнях, а та-
кож в інших формах (онлайн конференції, онлайн курси, дис-
танційні курси, вебінари тощо);

 — веде облік і щорічно узагальнює інформацію про підвищен-
ня кваліфікації адвокатів в Автономній Республіці Крим, об-
ластях, містах Києві та Севастополі;

 — в порядку передбаченому Експертною радою НААУ органі-
зовує процес акредитації сторонніх операторів підвищення 
кваліфікації адвокатів, на підставі рішень Експертної ради 
НААУ оформлює та видає сертифікати акредитації, повідом-
ляє заявникам про відмову в акредитації (сертифікації);

 — моніторить якість організації процесу підвищення кваліфі-

кації адвокатів, що здійснюються всіма операторами підви-
щення кваліфікації адвокатів, та надає відповідну інформа-
цію Експертній раді з питань акредитації та сертифікації для 
реагування;

 — на виконання Порядку акредитації та сертифікації, затвер-
дженого головою Експертної ради НААУ, організовує про-
цес акредитації заходів з підвищення кваліфікації адвокатів 
та сертифікації лекторів усіх операторів підвищення ква-
ліфікації адвокатів та оформлює сертифікати акредитації 
(сертифікації) на підставі рішень Експертної ради НААУ;

 — готує та передає НААУ інформацію для розміщення її в ЄРАУ 
про щорічне проходження підвищення кваліфікації адвока-
тами;

 — розробляє та подає на затвердження Експертній раді НААУ 
проекти документів, що встановлюють вимоги до лекторів, 
експертів та сторонніх операторів підвищення кваліфікації 
адвокатів;

 — в рамках своїх повноважень здійснює іншу діяльність та 
приймає необхідні рішення, пов’язані з адмініструванням 
процесу підвищення кваліфікації адвокатів через відповідну 
централізовану онлайн-платформу, до якої підключаються 
оператори з підвищення кваліфікації адвокатів.

Ради адвокатів регіону:

 — є операторами підвищення кваліфікації адвокатів свого ре-
гіону, що не потребують акредитації;

 — зобов’язані організовувати самостійно, або у співпраці з Ви-
щою школою адвокатури НААУ чи іншими операторами під-
вищення кваліфікації адвокатів заходи з підвищення кваліфі-
кації на регіональному рівні (не менше трьох заходів на рік та 
загальною тривалістю не менше десяти годин);

 — видають методичні та інформаційні посібники з питань під-
вищення кваліфікації адвокатів;

 — користуються правами та виконують обов’язки оператора 
підвищення кваліфікації адвокатів, що встановлюються ак-
тами НААУ;
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 — мають право без повторної акредитації переносити дату 
проведення раніше акредитованого заходу з підвищення 
кваліфікації адвокатів у разі виникнення складнощів при 
його проведенні за допомогою функціоналу онлайн плат-
форми адміністратора.

Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії 
адвокатури та Вища кваліфікаційно-
дисциплінарна комісія адвокатури:

 — є операторами підвищення кваліфікації адвокатів свого ре-
гіону, а Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвока-
тури в Україні, що не потребують акредитації;

 — мають право організовувати самостійно, або у співпраці з 
Вищою школою адвокатури НААУ чи радами адвокатів регі-
ону заходи з підвищення кваліфікації на регіональному рівні, 
а ВКДКА по Україні;

 — можуть видавати методичні та інформаційні посібники з пи-
тань підвищення кваліфікації адвокатів;

 — користуються правами та виконують обов’язки оператора 
підвищення кваліфікації адвокатів, що встановлюються ак-
тами НААУ;

 — мають право без повторної акредитації переносити дату 
проведення раніше акредитованого заходу з підвищення 
кваліфікації адвокатів у разі виникнення складнощів при 
його проведенні за допомогою функціоналу онлайн плат-
форми адміністратора.

Координаційний центр з надання правової допомоги, Регіо-
нальні центри з надання безоплатної вторинної правової допо-
моги (разом далі Центри):

 — можуть бути операторами з підвищення кваліфікації адвока-
тів, які залучені для надання безоплатної вторинної право-
вої допомоги відповідно до законодавства України. Внесок, 
передбачений п.п. 37, 38 Порядку Центрами не сплачується, 
а документи, передбачені актами НААУ для акредитації сто-
ронніх операторів, обмежуються виключно заявою Центрів 
про акредитацію та документами про їх державну реєстра-
цію (створення) Центрів.

Види підвищення кваліфікації адвокатів:

 — навчання або викладання за професійними програмами 
підвищення кваліфікації адвокатів у вищих навчальних за-
кладах ІІІ та IV рівня акредитації, якщо вони є акредитовани-
ми операторами підвищення кваліфікації адвокатів. Кількість 
залікових балів в межах акредитації;

 — участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних нау-
кових, науково-практичних та науково-методологічних кон-
ференціях, семінарах, круглих столах, тренінгах, програмах 
тощо, які організовані та проводяться операторами підви-
щення кваліфікації адвокатів в Україні та за кордоном. Кіль-
кість залікових балів в межах акредитації;

 — участь у будь-яких акредитованих заходах з підвищення ква-
ліфікації адвокатів (в тому числі в форматі онлайн), які органі-
зовані операторами підвищення кваліфікації адвокатів після 
проходження тестування (за наявності) на онлайн-платфор-
мі адміністратора з підвищення кваліфікації адвокатів ВША 
НААУ. Кількість залікових балів в межах акредитації;

 — виступ у якості сертифікованого лектора з доповіддю, пре-
зентацією або науковим повідомленням на міжнародних, 
всеукраїнських та регіональних науково-практичних та нау-
ково-методологічних конференціях, семінарах, круглих сто-
лах, майстер-класах, тренінгах тощо;

 — інші види, згідно з Положенням.
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Звіт науково-методичного Центру 
досліджень адвокатури і права при 
НААУ

І. Наукова робота:

1) Випуск книг:

1. Довбищенко М. Українська адвокатура Волині литовсько-польської 
доби (XVI–XVIII ст.) / Михайло Довбищенко:монографія. – Серія «Регіо-
нальна історія адвокатури», Том ІІ.– К.: КВІЦ, 2019. – 288 + 16 с.; іл.

Монографію присвячено історії волинської адвокатури литовсько-поль-
ської доби (XVI–XVIII ст.). Висвітлено широке коло питань, пов’язаних з іс-
торією судового захисту на території Волинського воєводства у згаданий 
історичний період. Головну увагу приділено законодавчому забезпечен-
ню діяльності адвокатів, їхній професійній підготовці та практичній роботі 
на захист інтересів клієнтів.

У праці досліджено участь судових захисників у суспільно-політичному 
та релігійному житті Волинського воєводства, а також проаналізовано ос-
новні напрямки їхньої економічної діяльності.

2. Стислий спосіб адвоката розповісти про себе: альбом візитівок із 
архівних фондів України, а також реклами, розміщеної в українській 
пресі кінця ХІХ ст. – 30-х років ХХ ст. / упоряд. О. Івасюк, І. Василик ; пе-
редмова І. Василик ; післямова О. Івасюк. – Чернівці : «Букрек», 2019. – 264 
с. (Серія «Ілюстрована історія адвокатури України»).

Альбом демонструє зразки рекламної продукції, а також процесуальні та 
приватні документи адвокатів з усіх регіонів сучасної України, починаючи 
від кінця ХІХ ст. до початку Другої світової війни. Представлені у виданні 
договори, доручення клієнтів, заяви, ділове листування адвокатів говорять 
про стиль діловодства зазначеного періоду та суто професійні навички. 
Опубліковані промови адвокатів на судових засіданнях показують профе-
сійний рівень міжвоєнної адвокатури, а поетичні твори її окремих пред-
ставників свідчать про їхню багатогранність і талант. Окремими розділами 
представлені рекламні матеріали помічників адвокатів та стажистів, які 
входили до адвокатської корпорації, а також реклама адвокатів на емігра-
ції, зокрема в Канаді і США.

2) Видання науково-популярної продукції:

Випуск щорічного настінного ілюстрованого календаря НААУ «Адвокати 
– письменники 2020». Календар містить інформацію про провідних ад-
вокатів, які своєю творчістю здійснили вагомий внесок у розвиток україн-
ської літератури. Представлені у Календарі зразки письменницької спад-
щини адвокатів увійшли до золотого фонду української літератури, багато 
творів адвокатів входять до шкільних програм з української літератури.
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3) Наукова розробка книг: у розробці 6 книг з історії адвокатури.

4) Наукові заходи:

1. Організація Урочистої Академії: «Адвокатура Чернігівщини у світлі мину-
лого і сучасності», на базі історико-юридичного факультету Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя, 05 вересня. 2019 р., м. Ні-
жин, Чернігівська область.

2. Співорганізація Міжнародної наукової конференції «Конфліктизація 
культурно-історичного простору українства як об'єкт українознавчих до-
сліджень», 24 жовтня 2019 р., спільно з Київським національним універси-
тетом імені Тараса Шевченка.

Учасники конференції від Центру досліджень адвокатури і права та Вищої 
школи адвокатури НААУ:

1. Василик Ірина (м. Київ, Україна). Конфлікти в адвокатській діяльності.

2. Івасюк Оксана (м. Київ, Україна). Конфлікти в українській спільноті 
початку ХХ століття в інтерпретації адвоката та письменника Теодота 
Галіпа.

3. Кагамлик Світлана (м. Київ, Україна). Церковні адвокати України у вирі-
шенні конфліктів в середовищі Православної Церкви XVIII ст.

4. Поліщук Вікторія (м. Київ, Україна). Медіація як спосіб вирішення кон-
фліктів в комерційних спорах.

5. Савелова Юлія (м. Київ, Україна). Альтернативні способи врегулюваня 
медичних спорів адвокатами.

6. Сорочук Людмила (м. Київ, Україна). Проблема булінгу в сучасному 
освітньо-виховному середовищі та шляхи її подолання.

7. Трибой Олег (м. Київ, Україна). Управління конфліктами в адвокатській 
діяльності.

3. Участь Василик І.Б. у Всеукраїнській науковій конференції «Педагогічна 
спадщина Григорія Васьковича у контексті європейських цінностей осві-
ти» (До 100-річчя від дня народження) 12 грудня 2019 року на базі Націо-
нальної академії педагогічних наук. Тема доповіді: «Роль адвокатів у збере-
женні української державності у повоєнний час».

4. Участь Василик І.Б. у Міжнародній науковій конференції «VIІІ Міждисци-
плінарні гуманітарні читання», 21 листопада 2019 року, на базі Київського 
будинку вчених НАН України. Тема доповіді: «Міждисциплінарний підхід в 
діяльності Вищої школи адвокатури Національної асоціації адвокатів Укра-
їни».

5. Участь Василик І.Б. у круглому столі «Реформування законодавства про 
адвокатуру та адвокатську діяльність: міжнародні стандарти та європей-
ський досвід», 26 листопада 2019 року, на базі Інституту законодавства 
Верховної Ради України.

5) Опубліковані статті, наукова апробація:

1. Василик І., Лугова О. Володимир Бемко та Михайло Західний: адвокат-
ська та громадсько-політична діяльність // Вісник НААУ, №1–2 (50) лютий 
2019. – С. 89–96.

2. Василик І. Адвокати в товаристві «Просвіта» та науковому товаристві 
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імені Шевченка наприкінці XIX – у першій третині XX століття // Вісник 
НААУ, № 3(51) березень 2019. –С. 61–64.

3. Василик І. Українська адвокатура Волині XVI–XVIII ст.: нова сторінка в 
історії адвокатури найдавнішого періоду // Вісник НААУ, № 4(52) квітень 
2019. – С. 58–59.

4. Василик І. Адвокати-президенти у боротьбі за незалежність України // 
Вісник НААУ, № 4(52) квітень 2019. – С. 60–64.

5. Василик І., Басара-Тиліщак Г. Вони залишили свій слід в історії: адвока-
ти-ювіляри 2018–2019 рр. // Вісник НААУ, № 5(53) травень 2019. – С. 58–64.

6. Василик І.Б. Правила адвокатської етики у найдавніших історико-право-
вих пам’ятках // Вісник одеської адвокатури. Спеціальний випуск «Адво-
катська етика», Одеса, 2019. – С. 21–24.

7. Василик І. Правила етики адвокатів республіки Польща: ключові аспекти 
// Адвокатура України: сучасний стан та перспективи розвитку (з нагоди 
145-річчя створення Ради присяжних повірених при Харківському окруж-
ному суді) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 16 трав. 2019 
р.) /редкол.: Т.Б. Вільчик (голова) та ін. – Харків : Право, 2019. – 444 с. –  
С. 32–36.

8. Василик І. «Писані» і «неписані» правила етики адвокатів в країнах ЄС 
// Вісник НААУ, №6 (54) червень 2019. – С. 8–10.

9. Філімоніхін В. Київські адвокати та правники – жертви великого теро-
ру (Биківнянський мартиролог) // Вісник НААУ, №6 (54) червень 2019. –  
С. 61–64.

10. Василик І., Басара-Тиліщак Г. Адвокати в українському державотво-
ренні на початку XX століття // Вісник НААУ, №7 – 8 (55) серпень 2019. –  
С. 92–96.

11. Василик І. Правила адвокатської етики за німецькими, литовськими та 
польськими правовими пам'ятками – від раннього середньовіччя до кінця 
XVIII ст. // Вісник НААУ, № 9(56) вересень 2019. – С. 55–59.

12. Василик І.Б. Адвокат Казимир (Климентій) Шептицький – граф, ар-
химандрит, праведник світу // Вісник НААУ, № 10 (57) жовтень 2019. –  
С. 63–64.

13. Василик І.Б., Басара-Тиліщак Г.Б. Адвокатура Харківщини кінця XIX – по-
чатку ХХ ст. в іменах (до 145-річчя створення Ради присяжних повірених 
при Харківському окружному суді) // Вісник НААУ, №11 (58) листопад 2019. 
– С. 62–64.

14. Василик І.Б. Адвокат Кость Левицький: політик, державник, меценат (з 
нагоди 160-і річниці від дня народження // Вісник НААУ, № 12 (59) грудень 
2019. – С. 59–62.

15. Василик І.Б. Адвокатура Волині: найдавніші сторінки історії. Українська 
адвокатура Волині литовсько-польської доби (XVI–XVIII ст.) / Михайло 
Довбищенко: монографія. – Серія «Регіональна історія адвокатури», Том 
ІІ. – К.: КВІЦ, 2019. – 288 + 16 с.; іл., С. 5–10.

16. Василик І.Б. Адвокатура України кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. крізь 
призму професійної майстерності, етики та рекламної діяльності як спо-
собу самовиявлення та самопрезентації. «Стислий спосіб розповісти про 
себе : альбом візитівок із архівних фондів України, а також реклами, роз-
міщеної в українській пресі кінця ХІХ ст. – 30-х років ХХ ст.» / упоряд. О. 
Івасюк, І. Василик ; передмова І. Василик ; післямова О. Івасюк. – Чернівці : 
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«Букрек», 2019. – 264 с. (Серія «Ілюстрована історія адвокатури України»), 
С. 5–15.

17. Шкода Т., Василик І. КСВ-практики Національної асоціації адвокатів 
України. Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відпові-
дальності: кейси [Електронний ресурс] практикум; за ред. проф. Л. Пе-
трашко, доц. О. Мартинюк – К.: КНЕУ, 2019. – 239, [1]. – С. 122–129.

18. Василик І.Б. Міждисциплінарний підхід в діяльності Вищої школи ад-
вокатури Національної асоціації адвокатів України. Тези доповідей Між-
народної науково-практичної конференції «VIII Міждисциплінарні гумані-
тарні читання», К., 2019, 141 с., С. 103–105.

19. 1Ізовітова Л.П., Гвоздій В.А., Василик І.Б. Адвокати-письменники в історії 
української літератури // Щорічний настінний календар НААУ «Адвока-
ти-письменники 2020», «Манускрипт-Львів», 2019.

ІІ. Методична робота:

Відкриття кабінетів історії адвокатури та іменних аудиторій адвокатів 
у вищих навчальних закладах регіонів (підготовка наочного матеріалу 
– стендів)

1. Відкрито навчальну аудиторію імені адвоката Олександра Конисько-
го на базі історико-юридичного факультету Ніжинського державно-
го університету імені Миколи Гоголя, 5 вересня 2019 року, м. Ніжин, 
Чернігівська область.

2. Підготовка стендів для відкриття кімнати історії адвокатури Харків-
щини на базі Ради адвокатів Харківської області, м. Харків.

ІІІ. Просвітницькі проекти:

1. Всеукраїнська пересувна виставки «Адвокати в українському дер-
жавотворенні» 

Виставка складається із 8 банерів:

Банер 1: «Адвокати – провісники Соборності»;

Банер 2: «Адвокати – члени Української Центральної Ради та її урядів»;

Банер 3: «Адвокати – творці Соборної України»;

Банер 4: «Адвокати-президенти у боротьбі за незалежність України».

Банер 5: «Адвокати – будівничі Західно-Української Народної Респу-
бліки»;

Банер 6: «Адвокати –діячі Директорії та міністри Української Народної 
Республіки»;

Банер 7: «Адвокати в урядах Української Держави гетьмана Павла 
Скоропадського»;

Банер 8: «Адвокати-діячі української еміграції».
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Виставка презентована для адвокатів та студентів у містах:

 — Львів (18 травня 2019 р., семінар з підвищення кваліфікації для ад-
вокатів Львівської області);

 — Тернопіль (23 травня 2019 р., презентація для студентів Терно-
пільського національного педагогічного університету ім. В. Гна-
тюка);

 — Луцьк (24 травня 2019 р., для студентів Східноукраїнського націо-
нального університету ім. Лесі Українки і на семінарі з підвищення 
кваліфікації для адвокатів Волинської та Рівненської областей);

 — на засіданні Ради адвокатів України (27 червня 2019 р., Одеська 
область, с. Затока);

 — Ніжин (05 вересня 2019 р., для студентів Ніжинського державного 
педагогічного університету ім. Миколи Гоголя);

 — Харків (12 жовтня 2019 р. на семінарі з підвищення кваліфікації для 
адвокатів Харківської області).

2. Випуск поштової марки «Адвокати-державники» спільно з ПАТ «Укр-
пошта», приуроченої до 7-ї річниці НААУ (презентована 17 листопада 
2019 р. на засіданні Ради адвокатів України).

На поштовій марці зображені адвокати:

Євген Петрушевич (1863–1940) – депутат Віденського парламенту і Га-
лицького крайового сейму, доктор права, голова української Конституанти 
у Львові (18–19 жовтня 1918 рр.), президент Української Національної Ради 
– парламенту ЗУНР (1918–1919 рр.), Президент Західної Області Української 
Народної Республіки (1919 р.).

Андрій Лівицький (1879–1954) – міністр юстиції Української Народної Рес-
публіки, міністр закордонних справ УНР (1919), Голова уряду УНР в еміграції 
(1920–1921 рр., 1922–1926 р.), перший президент Української Народної Рес-
публіки в екзилі (1948–1954).

Степан Витвицький (1884–1965) – повітовий комісар ЗУНР у Львові (1–22.11. 
1918 р.), секретар президії Ради Державних Секретарів – уряду ЗУНР. Був 
одним з організаторів возз'єднання УНР і ЗУНР 22 січня 1919 року. Згодом 
міністр закордонних справ ЗУНР (листопад 1918 – липень 1919 р.), голова 
місії ЗУНР в Парижі і Лондоні. Другий президент УНР в екзилі (1954–1965).

Кость Левицький (1859–1941) – доктор права, голова української фракції 
в Державній Раді (парламенті) Австро-Угорщини, голова Головної Україн-
ської Ради (1914–1915) та Загальної Української Ради (1915–1916), голова Укра-
їнської національно-демократичної партії, прем’єр-міністр першого уряду 
ЗУНР – Ради Державних Секретарів і керуючий Державним секретаріатом 
фінансів (листопад – грудень 1918), голова дипломатичних місій ЗУНР на 
міжнародних конференціях у Ризі (1920), Женеві (1921) та Ґенуї (1922).

Сидір Голубович (1873–1938) – доктор права, депутат Віденського парла-
менту і Галицького крайового сейму, міністр судівництва в першому уряді 
ЗУНР (листопад – грудень 1918), прем’єр-міністр другого уряду ЗУНР і мі-
ністр фінансів, торгівлі та промисловості (січень–червень 1919).

Степан Баран (1879–1953) – міністр земельних справ ЗУНР (1918–1919), 
прем’єр-міністр УНР в екзилі (1951–1953).

Микола Василенко (1866–1935) – Генеральний суддя Української Народної 
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Республіки (квітень 1918), Голова Ради міністрів Української держави (1918), 
міністр закордонних справ, міністр народної освіти Української держави 
(1918), Голова Державного Сенату Української Держави (1918), президент 
Всеукраїнської академії наук (1921).

Степан Федак (1861–1937) – депутат Української Національної Ради (1918), 
міністр харчового уряду ЗУНР (1918), голова Горожанського комітету, який 
опікувався населенням Львова під час польської окупації (1918–1922), спів-
засновник і перший голова Союзу українських адвокатів – першого органу 
адвокатського самоврядування, заснованого у 1923 р. у Львові, проіснував 
до Другої світової війни.

Ілля Шраг (1847–1919) – голова української фракції І-ої Державної Думи 
Російської імперії (1906) та очільник Української парламентської громади, 
член Української Центральної Ради (1917), один із претендентів на посаду 
прем’єр-міністра Української держави Гетьмана П.Скоропадського, однак 
через недугу посади не обійняв.

3. Публікація статей в рубриці «Історія адвокатури України» у Віснику 
НААУ.

4. Наповнення сторінки Проекту «Історія адвокатури України» у соці-
альній мережі Facebook.

IV. Мистецькі проекти та популяризаційна 
діяльність:

1. Участь Василик І.Б. (05 лютого 2019 р.) у програмі Українського радіо 
"Сьогодні. Вдень" (м. Київ). Тема: «100-річчя проголошення Україн-
ської Соборності. Українські адвокати і їхня роль у розробці пра-
вових документів: імена, події, факти».

2. Презентація книги "Принцип більшості» адвоката В. Старосольсько-
го, на базі Львівського національного університету ім. І. Франка та 
музично-меморіального музею Соломії Крушельницької у м. Львові, 
13 лютого 2019 р. Автор проекту видання і упорядник, учасник Про-
екту «Історія адвокатури України» НААУ, адвокат Михайло Петрів.

3. Презентація книги "Українська адвокатура Волині литовсько-поль-
ської доби XVI–XVIII ст." та проведення концертної програми «Адво-
катура мистецька», м. Луцьк, 24.05.2019р., на семінарі з підвищення 
кваліфікації для адвокатів, спільно з Радою адвокатів Волинської об-
ласті.

4. «Що розповідають реклами та візитівки?» Презентація проекту 
альбому реклами адвокатів «Лаконічний спосіб адвокату розповісти 
про себе». Нариси історії адвокатури, проведена учасниками Про-
екту «Історія адвокатури України» НААУ к.ф.н. Оксаною Івасюк та к.і.н. 
Оленою Ганусин, 21 вересня 2019 р. на Форумі видавців, м. Львів.

5. Продовження проекту «Advocacy Art» – адвокати-митці минулого і 
сучасності». Опубліковано творчий доробок адвокатів – митців су-
часності: Олександра Лавренчука (Волинь), Олексія Чайки (Волинь), 
Іванни Голуб (Рівненщина).
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V. Подання заявок на грантові програми:

1. Отримано грантову стипендію Фонду Герди Хенкель (The Gerda 
Henkel Fellowship Program) для здійснення стажування у м. Бухарест 
(Румунія) і дослідження на тему: «Адвокати в Слобідській Україні 
(1730-і–1830-і рр.).» учасницею проекту «Історія адвокатури України» 
НААУ, к.і.н. Світланою Потапенко.

2. Подано заявку на фінансування в рамках програми «Український 
культурний монітор» Українського культурного фонду. Назва про-
екту «Історія адвокатури Одещини» (Адвокатура Одещини у куль-
турному та суспільному житті України: історичні аспекти), спільно з 
кафедрою організації судових, правоохоронних органів і адвокатури 
Національного університету «Одеська юридична академія». У гранті 
відмовлено.

3. Подано заявку і проект для участі Центру досліджень адвокатури і 
права НААУ у відкритому конкурсі на грантову програму Міжнарод-
ного освітнього центру у Дортмунді (IBB Dortmund) та Мінського між-
народного освітнього центру ім. Й. Рау (IBB Мінськ) для організаторів 
проектів з культури пам’яті. У гранті відмовлено.
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Запуск оновленої Вищої школи адвокатури НААУ в 2018 році 
дав свої результати. Так, проаналізувавши діяльність Школи, 
статті витрат кошторису НААУ та проблеми, які пов’язані з ор-
ганізацією підвищення кваліфікації адвокатів в Україні, наван-
таженість на секретаріат НААУ,  Рада адвокатів України при-
йняла рішення від 14 лютого 2019 року No20 про затвердження 
нової редакції “Порядку з підвищення кваліфікації адвокатів 
України”. Зазначеним документом було визначено, що загаль-
на організація процесу підвищення кваліфікації адвокатів в 
Україні здійснюється Радою адвокатів України та реалізується 
Національною асоціацією адвокатів України, радами адвокатів 
регіонів, Вищою школою адвокатури Національної асоціації ад-
вокатів України, Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комі-
сією адвокатури, кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями 
адвокатури регіонів та сторонніми операторами підвищення 
кваліфікації адвокатів, що акредитовані адміністратором підви-
щення кваліфікації адвокатів.

Підвищення кваліфікації адвокатів в Україні здійснюється у 
відповідності до Порядку підвищення кваліфікації адвокатів, 
операторами підвищення кваліфікації адвокатів за адміністру-
вання підвищення кваліфікації адвокатів адміністратором. Ад-
міністратором процесу підвищення кваліфікації адвокатів в 
Україні є Вища школа адвокатури НААУ.

Адміністратор підвищення 
кваліфікації адвокатів України
Вища школа адвокатури НААУ

Відповідно до пункту 33 Розділу ІІІ Порядку підвищення квалі-
фікації адвокатів, 1 квітня 2019 року створюється Центр акре-

дитації, обліку та контролю підвищення кваліфікації адвокатів, 
скорочена назва - «Центр акредитації ВША НААУ». Головою 
Національної асоціації адвокатів України Лідією Павлівною Ізо-
вітовою затверджено Порядок акредитації та сертифікації, який 
встановив умови та вимоги до організації процесу підвищення 
кваліфікації адвокатів України. 

Вищої школою адвокатури НААУ з моменту прийняття По-
рядку підвищення кваліфікації адвокатів до 1 липня 2019 року 
були реалізовані вимоги Порядку щодо організації роботи 
онлайн-платформи, яка б дозволила операторам підвищення 
кваліфікації адвокатів за єдиними та прозорими стандартами 
організовувати заходи з підвищення кваліфікації адвокатів.

За 6 місяців роботи Центру акредитації ВША НААУ було опра-
цьовано 50359 заявок участі адвокатів у заходах з підвищення 
кваліфікації, було нараховано 197528 залікових балів, надано 
відповідей на 89058 електронних листів та 33528 телефонних 
дзвінків.

Відповідно до надходжень побажань та рекомендацій на адре-
су Центру акредитації ВША НААУ, онлайн-платформа постій-
но удосконалюється та додається новий функціонал. Так, на  
2020 рік запланована розробка мобільного додатку — кабінету 
підвищення кваліфікації адвокатів у мобільного телефоні та на 
робочому столі комп'ютера. Дякуємо кожному адвокату за тер-
піння та корисні рекомендації щодо удосконалення системи, 
адже це єдина та унікальна система з підвищення кваліфікації 
адвокатів у світі.

Відповідно до Положень про стажування та помічників адвока-
тів, Вища школа адвокатури НААУ реалізує адаптацію до вступу 
у професію. Так, у 2019 році обов’язкові курси пройшло 7272 
майбутніх адвокати.

У 2019 році адміністратором підвищення кваліфікації було 
проведено 2 внутрішніх тренінги з користування платформою 

Вища школа адвокатури НААУ
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підвищення кваліфікації для Експертної ради, яка акредитує за-
ходи з підвищення кваліфікації та органів адвокатського само-
врядування, які автоматично отримали право організовувати 
заходи з підвищення кваліфікації адвокатів.

Також, було проведено перевірку трьох сторонніх операторів 
з підвищення кваліфікації та реалізоване рішення Експертної 
ради про надання акредитації цим операторам.

Оператор підвищення 
кваліфікації адвокатів України
Вища школа адвокатури НААУ

Відповідно до пункту 11 Порядку підвищення кваліфікації адво-
катів Вища школа адвокатура НААУ є оператором підвищення 
кваліфікації адвокатів. Так, в 2019 року Вищою школою адвока-
тури НААУ було проведено більше 32% від загальної кількості 
заходів всіх операторів підвищення кваліфікації адвокатів в 
Україні та подано заявку адміністратору на нарахування балів у 
кількості 63874 залікових балів.

Протягом 2019 року була продовжена практика застосування 

передачі знань адвокатам за допомогою вебінарів, що значно 
спростило доступ адвокатам з регіонів до навчальних програм 
Вищої школи адвокатури НААУ. Також, команда ВША НААУ з ви-
кладачами провела заходи з підвищення кваліфікації в таких 
містах, як Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Черкаси, Полтава, Львів та 
інші.

Лекторський склад ВША НААУ збільшився з 89 викладачів до 
203, що дозволило значно розширити вибір тем та спеціаліза-

цій для адвокатів. Також, лектори на постійній основі почали 
писати експертні статті та коментарі до судової та адвокатської 
практики. Командою ВША НААУ у 2020 році заплановано про-
ведення 4 тренінгів для тренерів, на яких будуть презентовані 
навики, вміння та знання, які потрібні кожному лектору, як то 
ораторське мистецтво, робота в аудиторіях з малими та вели-
кими групами, участь у якості лектора за допомогою вебінарів 
та онлайн-трансляціях, вимоги до проведення тестування та 
оформлення презентаційних матеріалів.

В листопаді 2019 року, як результат роботи Вищої школа ад-
вокатури Національної асоціації адвокатів України з Комітетом 
медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, в межах 
проекту Ради Європи «Посилення імплементації європейських 
стандартів прав людини в Україні», була презентована навчаль-
на програма — онлайн-курс програми Ради Європи HELP “Ос-
новні принципи захисту прав людини у сфері біомедицини”. За 
результатами навчання за цією програмою протягом 4 місяців, 
мають бути сертифіковані 25 тренерів, які будуть супроводжу-
вати навчання адвокатів надалі. Фінальне тестування тренерів 
планується у березні 2020 року, а вже в квітні 2020 року буде 
набрано перший набір адвокатів на безкоштовне навчання у 
зазначеній програмі.

Командою ВША НААУ було значно нарощена присутність у со-
ціальних мережах інтернет, так аудиторія у мережі Facebook 
було збільшена з 3 тис. підписників майже у 4 рази, кількість 
підписників у телеграм-каналі зросла у 5 разів, на ресурсі 
Instagram аудиторія зросла до 3тис. адвокатів, а на youtube 
канал підписалось близько 700 адвокатів. Також, на 2020 рік 
заплановано проведення серії досліджень щодо питань, пов’я-
заних як з організацією процесу підвищення кваліфікації ад-
вокатів, так і з спеціалізацією в навчанні та пошуку критеріїв 
ефективності в адвокатській діяльності.
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Заходи з підвищення кваліфікації, проведені НААУ

№
Дата 

проведення
Місце  

проведення 
Тип заходу

Кількість  
учасників

1 01.02.2019 м. Київ Комітет верховенства права НААУ 60

2 23.02.2019 м. Київ Підвищення кваліфікації адвокатів м.Київ 700

3 16.03.2019 м. Чернігів Підвищення кваліфікації адвокатів Чернігівської області 400

4 23.03.2019 м. Кропивницький Підвищення кваліфікації адвокатів Кіровоградської області 350

5 06.04.2019 м. Житомир Підвищення кваліфікації адвокатів Житомирської області 506

6 08.04.2019 м. Київ
Реалізація кримінального закону під час досудового розслідування 

(NextGen)
74

7 20.04.2019 м. Суми Семінар з підвищення кваліфікації для адвокатів Сумської області 300

8 15.05.2019 м. Черкаси
Справи, що виникають із правовідносин захисту права інтелектуальної 
власності. Експертиза об’єктів права інтелектуальної власності (НААУ)

27

9 15.05.2019 м. Київ Етика у відносинах адвокатів та суддів (NextGen) 74

10 16.05.2019 м. Запоріжжя
Семінар присвячений актуальним питанням тлумачення та застосування 

українського законодавства, питанням взаємовідносин адвоката з держав-
ним та місцевим бюджетами (НААУ)

201

11 17.05.2019 м. Харків
Як подавати скаргу до ЕСПЛ за статтею 5 Конвенції про права людини 

(Право на свободу) (НААУ)
32

12 17.05.2019 м. Одеса Маркетинг професійних послуг (NextGen Odesa) 74

13 18.05.2019 м. Львів Семінар НААУ для адвокатів Львівської області 1500

14 20.05.2019 м. Київ
Помилки адвокатів під час обшуків. Майстер-клас Дениса Овчарова 

(NextGen)
74

15 22.05.2019 м. Харків Сучасне податкове структурування бізнесу 45

16 25.05.2019 м. Запоріжжя Семінар НААУ для адвокатів у Запорізькій області 1200

17 26.05.2019 м. Дніпро
Впровадження ЄСІТС. Досвід ЄС. Використання переваг Електронного 

суду
20

18 26.05.2019 м. Запоріжжя Медіація: нові горизонти та можливості для адвоката 40

19 01.06.2019 м. Запоріжжя
Виклики, допити, обшуки: тактика роботи з клієнтом та підготовки до участі у 

процесуальних діях
40

20 01.06.2019 м. Харків Рейдерство в агробізнесі: методи захисту та попередження 20

21 06.06.2019
м. Івано-Фран-

ківсь
Фінансовий (антикорупційний) контроль: цікаве для адвокатів 30

22 07.06.2019 м. Одеса
Особливості недопущення органів ДФС України до проведення податкової 

перевірки
40

23 07.06.2019 м. Київ
Вимоги КПК України щодо обов’язкової участі прокурора в засіданні. Що 

важливіше: дотримання прав людини чи норми закону? (NextGen)
74

24 07.06.2019 м. Рівне
Впровадження ЄСІТС. Досвід ЄС. Використання переваг Електронного 

суду
30
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Заходи з підвищення кваліфікації, проведені НААУ (ч.2)

№
Дата 

проведення
Місце  

проведення 
Тип заходу

Кількість  
учасників

25 08.06.2019 м. Миколаїв Семінар НААУ для адвокатів Миколаївської області 345

26 09.06.2019 м. Миколаїв
Інформбезпека адвокатської діяльності та інформаційні новації у роботі 

адвоката
25

27 10.06.2019 м. Полтава
Державна допомога суб'єктам господарювання. Здійснення фінансового 

(антикорупційного) контролю – поради адвокатам
20

28 11.06.2019 м. Київ Податкові запити: відповісти чи ігнорувати (NextGen) 74

29 14.06.2019 м. Полтава
Особливості недопущення органів ДФС України до проведення податкової 

перевірки
35

30 15.06.2019 м. Львів Конституційна скарга в діяльності адвоката 8

31 15.06.2019 м. Миколаїв
Особливості представництва інтересів територіальних громад у судах в 

умовах децентралізації
35

32 15.06.2019 м. Полтава Рейдерство в агробізнесі: методи захисту та попередження 22

33 15.06.2019 м. Запоріжжя
Особливості розгляду цивільних справ щодо захисту прав неповнолітніх. 

Процесуальні та психологічні особливості опитування дитини у криміналь-
ному процесі

50

34 19.06.2019 м. Львів Ефективна касація в адміністративному судочинстві 26

35 20.06.2019 м. Івано-Франківськ
Окремі аспекти застосування норм права у кредитних спорах, спори про 

визнання правочинів недійсними
36

36 21.06.2019 м. Запоріжжя Адвокатська етика в професійній діяльності адвоката 190

37 21.06.2019 м. Львів
Інформбезпека адвокатської діяльності та інформаційні новації у роботі 

адвоката
20

38 22.06.2019 м. Запоріжжя
Особливості надання адвокатами правової допомоги особам, які постраж-

дали від насильства стосовно жінок та домашнього насильства
30

39 22.06.2019 м. Чернівці
Інформбезпека адвокатської діяльності та інформаційні новації у роботі 

адвоката
30

40 29.06.2019 м. Одеса Регулювання Інтернету: Нова прецедентна практика ЄСПЛ 45

41 12.07.2019 м. Львів ІТ індустрія: реалії судочинства та адвокатури 48

42 20.07.2019 м. Рівне
Семінар Національної асоціації адвокатів України з підвищення кваліфікації 

для адвокатів Рівненської області 
385

43 27.07.2019 м. Одеса
Семінар Національної асоціації адвокатів України з підвищення кваліфікації 

для адвокатів Одеської області
902

44 14.08.2019 м. Харків Тренінг: «Кредитні правовідносини» 87

45 15.08.2019 м. Київ Круглий стіл на тему «Забезпечення соціальних прав адвокатів» 32

46 16.08.2019 м. Одеса
Семінар для адвокатів Одеси «Іпотечні спори. Теоретичні та практичні 

аспекти»
84

47 17.08.2019 м.Харків
Тренінг: «Особливості розгляду цивільних справ щодо відшкодування 

моральної шкоди»
52

48 22.08.2019 м.Харків
Семінар: «Перевірки ДФС: «Допускати чи не допускати?», - ось в чому 

питання…»
80

49 23.08.2019 м. Одеса
Тренінг: «Особливості розгляду цивільних справ щодо відшкодування 

моральної шкоди»
65
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Заходи з підвищення кваліфікації, проведені НААУ (ч.3)

№
Дата 

проведення
Місце  

проведення 
Тип заходу

Кількість  
учасників

50 30.08.2019 м.Івано-Франківськ Тренінг: «Змагальність прокурора та адвоката: погляд слідчого судді» 31

51 30.08.2019 м. Полтава
Тренінг: «Виклики, допити, обшуки: тактика роботи з клієнтом та підготовки 

до участі у процесуальних діях»
46

52 31.08.2019 м. Харків
Тренінг: «Виклики, допити, обшуки: тактика роботи з клієнтом та підготовки 

до участі у процесуальних діях»
82

53 31.08.2019 м. Запоріжжя
Тренінг: «Особливості розгляду цивільних справ щодо відшкодування 

моральної шкоди»
41

54 06.09.2019 м. Дніпро Тренінг: «Медіація: нові горизонти та можливості для адвоката» 40

55 07.09.2019 м. Дніпро
Семінар НААУ з підвищення кваліфікації для адвокатів Дніпропетровської 

області
986

56 14.09.2019 м. Запоріжжя «Надання правової допомоги клієнтам при ДТП» 59

57 14.09.2019 м.Дніпро Семінар: "Конституційна скарга в діяльності адвоката" 31

58 14.09.2019 м. Сєвєродонецьк Семінар НААУ з підвищення кваліфікації для адвокатів Луганської області 173

59 18.09.2019 м. Київ Семінар: «Балістична експертиза в судовій практиці» 58

60 26.09.2019 м. Одеса Тренінг: «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні» 29

61 27.09.2019 м. Львів Тренінг за проектом Ради Євпропи HELP "Внутрішнє переміщення" 28

62 28.09.2019 м. Краматорськ Семінар НААУ з підвищення кваліфікації для адвокатів Донецької області 157

63 12.10.2019 м. Харків Семінар НААУ з підвищення кваліфікації для адвокатів Харківської області 400

64 19.10.2019 м. Чернівцы Семінар: "Конституційна скарга в діяльності адвоката" 32

65 19.10.2019 м. Хмельницький Семінар НААУ з підвищення кваліфікації для адвокатів Хмельницької області 187

66 26.10.2019 м. Харків Семінар: "Конституційна скарга в діяльності адвоката" 41

67 26.10.2019 м. Луцьк Семінар НААУ з підвищення кваліфікації для адвокатів Волинської області 165

68 02.11.2019 м. Черкаси Семінар НААУ з підвищення кваліфікації для адвокатів Черкаської області 385

69 09.11.2019 м. Тернопыль
Семінар НААУ з підвищення кваліфікації для адвокатів Тернопільської 

області
296

70 23.11.2019 м. Ужгород
Семінар НААУ з підвищення кваліфікації для адвокатів Закарпатської облас-

ті
226

71 30.11.2019 м. Полтава Семінар НААУ з підвищення кваліфікації для адвокатів Полтавської області 382

72 07.12.2019 м. Вінниця Семінар НААУ з підвищення кваліфікації для адвокатів Вінницької області 287

73 07.12.2019 м. Полтава Конституційна скарга як засіб юридичного захисту прав і свобод особи 45

74 20.12.2019 м. Одеса
Семінар НААУ та Молодіжного комітету НААУ –«UNBA NextGen» з підвищен-

ня кваліфікації для адвокатів Одеської області
164

Всього: 13 008
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Заходи з підвищення кваліфікації, проведені НААУ 
спільно з іншими організаціями

№
Дата 

проведення
Місце  

проведення 
Тип заходу

Кількість  
учасників

1 30.01.2019 м. Київ Правовий практикум НААУ та ЮЖ "Право України" 110

2 22.02.2019 м.Житомир КДКА Житомирської обл  та НААУ 22

3 02.03.2019 м. Київ Правовий практикум НААУ та ЮЖ "Право України" 62

4 15.03.2019 м. Київ Правовий практикум НААУ та ЮЖ "Право України" 91

5 16.03.2019 м. Київ НААУ та HELP 30

6 21.03.2019 м.Київ English Law Day Forum 146

7 09.04.2019 м. Харків
Судове провадження у кримінальних справах в США (НААУ, Рада адвокатів 

Харківської області)
95

8 12.04.2019 м. Харків
Особливості недопущення органів ДФС України до проведення податкової 

перевірки (НААУ, РА Харків)
100

9 13.04.2019 м. Хмельницький
Змагальність прокурора та адвоката: погляд слідчого судді (НААУ, РА Хмель-

ницької області)
80

10 17.04.2019 м. Київ
Практикум "Забезпечення конституційного права на захист у кримінально-

му провадженні"  (НААУ + ЮЖ "Право України")
87

11 20.04.2019 м. Одеса Інформаційні новації у роботі адвоката (НААУ та РА Одеської області) 32

12 16.05.2019 м. Харків
Адвокатура України: сучасний стан та перспективи розвитку (НААУ, РА  

Харків, Національний юридичний університет імені  Ярослава Мудрого)
200

13 18.05.2019 м. Дніпро
Критерії прийнятності заяв до Європейського суду з прав людини (НААУ + 

РЄ)
30

14 18.05.2019 м. Хмельницький
Стамбульська конвенція: інструмент для посилення боротьби з насиль-

ством стосовно жінок та домашнім насильством в Україні(НААУ + РЄ)
30

15 25.05.2019 м. Харків Основні принципи захисту прав людини у сфері біомедицини(НААУ + РЄ) 30

16 25.05.2019 м. Херсон Форум адвокатів "ТАВРІЙСЬКИЙ ОБРІЙ" (РА Херсон) 200

17 25.05.2019 м. Київ Legal Business for Young (NextGen + Мінюст) 74

18 31.05.2019 м. Київ
ІІ міжнародна конференція «Процедура врегулювання спору за участю суд-

ді: міжнародний та український досвід» (НААУ + IFA)
80

19 31.05.2019 м. Київ
Висновки Великої Палати Верховного Суду у цивільних та господарських 

справах (НААУ + ЮЖ "Право України")
190

20 08.06.2019 м. Одеса
Особливості надання адвокатами правової допомоги особам, які постраж-
дали від насильства стосовно жінок та домашнього насильства (НААУ + РЄ)

30

21 21.06.2019 м. Київ
Висновки великої палати Верховного Суду у кримінальних та адміністра-

тивних справах (НААУ + ЮЖ "Право України")
150

22 21.06.2019 м. Одеса
V Всеукраїнському форумі «Медіація і право» (НААУ, Верховний суд, Укр 

академ медіації, Мінюст)
100

23 12.07.2019 м. Харків
Особливості надання адвокатами правової допомоги особам, які постраж-
дали від насильства стосовно жінок та домашнього насильства (НААУ + РЄ)

26

24 12.07.2019 м. Київ Фахова дискусія з кримінального права та процесу 141
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Заходи з підвищення кваліфікації, проведені НААУ 
спільно з іншими організаціями (ч. 2)

№
Дата 

проведення
Місце  

проведення 
Тип заходу

Кількість  
учасників

25 28.08.2019 м. Харків Тренінг за проектом Ради Євпропи HELP "Внутрішнє переміщення" 29

26 05.09.2019 м. Одеса Тренінг за проектом Ради Євпропи HELP "Внутрішнє переміщення" 34

27 19.09.2019 м. Одеса Фахова дискусія з питань захисту в кримінальному провадженні 160

28 20.09.2019 м. Одеса Лекція для молодих адвокатів на тему «Право - зроблено в Німеччині» 165

29 28.09.2019 м. Тернопіль
Тренінг: "Особливості надання адвокатами правової домопоги особам, які 
постраждали від насильства стосовно жінок та домашнього насильства

29

30 28.09.2019 м. Луцьк
Тренінг: Особливості надання адвокатами правової допомоги особам, які 
постраждали від насильства стосовно жінок та домашнього насильства

20

31 05.10.2019 м. Київ
Семінар: "Монополія адвокатів та право на захист у справах ЄСПЛ щодо 

України"
75

32 09.10.2019 м. Рівне Тренінг: «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні» 94

33 11.10.2019 м. Одеса Майстер клас: "Заручник образу адвоката: самопіар на порожньому місці" 54

34 15.10.2019
м. Івано-Фран-

ківськ
Тренінг: «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні» 43

35 15.11.2019 м. Одеса
IX Міжнародна науково-практична конференція «АДВОКАТУРА: МИНУЛЕ, 

СУЧАСНІСТЬ ТА МАЙБУТНЄ» (Майстер-клас: "Специфіка діяльності адвока-
та у кримінальних справах")

323

36 15.11.2019 м. Одеса
IX Міжнародна науково-практична конференція «АДВОКАТУРА: МИНУЛЕ, 

СУЧАСНІСТЬ ТА МАЙБУТНЄ» (Майстер-клас: "Практична діяльність адвока-
та у цивільних та господарських справах")

55

37 15.11.2019 м. Одеса
IX Міжнародна науково-практична конференція «АДВОКАТУРА: МИНУЛЕ, 

СУЧАСНІСТЬ ТА МАЙБУТНЄ» (Пленарне засідання)
23

Всього: 3 240
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IV

НААУ.  ДІЯЛЬНІСТЬ 
КОМІТЕТІВ 
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1.Про Секретаріат Ради адвокатів 
України

Секретаріат є постійно діючим органом, який створено відпо-
відно до рішення No 32 від 17.12.2012 року для забезпечення ста-
тутної діяльності НААУ та функцій, покладених на РАУ.

Основними завданнями Секретаріату є організаційне, екс-
пертно-аналітичне, правове, інформаційне та матеріаль-
но-технічне забезпечення діяльності НААУ, РАУ, Голови НААУ, 
РАУ та заступників Голови, а також підготовки та проведення 
З’їздів адвокатів України.

Секретаріат взаємодіє з органами адвокатського самовряду-
вання, місцевими, всеукраїнськими і міжнародними об’єднан-
нями адвокатів, адвокатськими об’єднаннями, адвокатськими 
бюро та адвокатами, державними органами, органами місце-
вого самоврядування та їх посадовими особами, об’єднаннями 
громадян, підприємствами, установами і організаціями та фі-
зичними особами, а також міжнародними установами та про-
фесійними організаціями.

Рішенням РАУ No 141 від 11.06.2016 року модернізовано струк-
туру Секретаріату з метою підвищення рівня організаційного, 
експертно-аналітичного, правового, інформаційного та мате-
ріально-технічного забезпечення діяльності НААУ, РАУ.

На сьогодні до структури Секретаріату входять: Керівник Се-
кретаріату НААУ, РАУ; Заступник Керівника Секретаріату НААУ, 
РАУ; 4 департаменти, кожен з яких включає відповідні відділи: 
1) Департамент забезпечення діяльності секретаріату НААУ, 
РАУ (фінансовий відділ, юридичне управління, адміністратив-
ний відділ, відділ документообігу та діловодства, відділ ІТ, відділ 
персоналу); 2) Департамент самоврядування (відділ з питань 
адвокатського самоврядування, відділ ЄРАУ, відділ підтримки 
роботи структурних одиниць НААУ); 3) Департамент комуніка-
цій (відділ зв’язків з громадськістю, відділ креативних сервісів, 
відділ веб-ресурсів, видавничий відділ, партнерська програма, 
інше); 4) Департамент професії (відділ забезпечення адвокат-
ської діяльності, відділ супроводження секцій НААУ, РАУ, відділ 
організації заходів). Інформація про Секретаріат РАУ, НААУ, у 
тому числі про персональний склад, розміщена на офіційному 
веб-сайті НААУ – unba.org.ua/sekretariat

Про діяльність Секретаріату РАУ 
(Секретаріату НААУ) у 2019 році

I. РАУ

Секретаріатом у 2019 році здійснено організаційно-технічне 
забезпечення підготовки та проведення 11 засідань РАУ, за ре-
зультатами яких прийнято 168 рішень та складено 11 протоко-
лів. Зокрема, здійснено комплекс заходів щодо забезпечення 
належної роботи РАУ: збір, систематизація та скерування ма-
теріалів засідання РАУ; юридичний супровід роботи РАУ (під-
готовка проектів рішень РАУ, протоколів, документів, необхід-
них для забезпечення належної роботи); оформлення рішень 
РАУ за результатами їх прийняття та публікація на офіційному 
веб-сайті НААУ; скерування рішень РАУ до регіональних орга-
нів адвокатського самоврядування; технічний супровід роботи 
РАУ; організація перебування членів РАУ на період роботи РАУ 
тощо.

II. ЄРАУ

Секретаріат продовжує забезпечувати ведення єдиної бази 
даних про чисельний і персональний склад адвокатів України, 
адвокатів іноземних держав, які відповідно до Закону Украї-
ни «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» набули право 
на заняття адвокатською діяльністю в Україні, а також про об-
рані адвокатами організаційні форми адвокатської діяльно-
сті, – ЄРАУ, що підтверджується наступними показниками у  
2019 році:

• кількість нових адвокатів, внесених до бази даних ЄРАУ 
– 8523;

• кількість адвокатів, право на заняття адвокатською діяль-
ністю яких поновлено – 799;

• кількість адвокатів, право на заняття адвокатською діяль-
ністю яких зупинено/припинено – 3805;

• кількість виданих трансферних витягів – 659.

Діяльність Секретаріату НААУ, 
РАУ у 2019 році

http://unba.org.ua/sekretariat
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III. Підвищення кваліфікації адвокатів

Секретаріат у 2019 році здійснив організаційно-технічне за-
безпечення проведення:

• 93 заходи для адвокатів, організованих НААУ;

• 49 заходів (семінарів, лекцій, тренінгів, конференцій, фо-
румів, круглих столів) для адвокатів, організованих НААУ 
спільно з органами адвокатського самоврядування, іншими 
національними та міжнародними організаціями.

Секретаріатом у 2019 році:

• залучено 115 експертів до участі у проведенні заходів з під-
вищення кваліфікації адвокатів та забезпечено їм належні 
умови роботи;

• організовано реєстрацію 16248 адвокатів, які взяли участь 
у заходах з підвищення кваліфікації адвокатів у 2019 році;

• здійснено підготовку 3279 методичних матеріалів та мате-
ріалів порядків денних заходів;

• забезпечено заходи технічним супроводом;

• видано 16248 сертифікатів про підвищення кваліфікації 
тощо.

• загалом пройшли навчання та отримали сертифікати 
16248 адвокатів.

Крім того, забезпечено роботу Експертної ради з питань акре-
дитації та сертифікації щодо підвищення кваліфікації адвокатів 
при НААУ.

IV. Представництво в судах

Секретаріатом у 2019 році здійснено представництво інтере-
сів організації в судах у 280 справах: в адміністративному суді 
– 243; в судах загальної юрисдикції – 37.

V. Захист прав адвокатів та гарантій 
адвокатської діяльності

Секретаріат у 2019 році забезпечив в межах своїх повноважень 
захист професійних прав адвокатів та гарантій адвокатської ді-
яльності, зокрема, до правоохоронних органів та Комітету за-
хисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності НААУ 
скеровано 113 звернень щодо порушень прав адвокатів та га-
рантій адвокатської діяльності.

VI. Розгляд звернень

Секретаріатом РАУ, НААУ у 2019 році забезпечено: розгляд по 
суті 2165 звернень (листів, запитів, клопотань), що надійшли на 
адресу НААУ; скерування 213 звернень на розгляд до інших 
структур і організацій.

Секретаріатом у 2019 році забезпечено ведення бухгалтер-
ського обліку та звітності НААУ у спосіб збору, аналізу та систе-
матизації інформації про діяльність органів адвокатського са-

моврядування. Доступ до вказаної інформації відкритий через 
офіційний веб-сайт НААУ.

Секретаріат у 2019 році здійснював активну комунікацію з між-
народними професійними організаціями, а також їх представ-
ництвами в Україні з питань їх взаємодії з НААУ, а також інших 
питань, що належать до його компетенції, інформація про це 
висвітлювалася у відповідній рубриці на офіційному веб-сайті 
НААУ. Також, Секретаріатом РАУ, НААУ у 2019 році здійснюва-
лося регулярне наповнення інформацією офіційного друкова-
ного органу НААУ «Вісник НААУ», яких вийшло 10 номерів (43 
000 шт.).

VII. Офіційний веб-сайт НААУ

Секретаріатом у 2019 році здійснювалося адміністрування та 
наповнення офіційного веб-сайту НААУ головними новинами, 
рішеннями РАУ, інформацією про співпрацю НААУ з міжнарод-
ними професійними організаціями, документами інформатив-
ного характеру, публікаціями адвокатів з практичних питань 
діяльності, новинами про заходи з підвищення кваліфікації 
адвокатів, круглі столи, форуми, конференції тощо, прес-ре-
лізами досягнень НААУ, у тому числі, на міжнародній арені, 
електронними методичними посібниками та офіційним друко-
ваним виданням НААУ «Вісник НААУ» у електронному форматі, 
корисною інформацією щодо змін у законодавстві України та 
матеріалами судової і міжнародної практики, інтерв’ю адвока-
тів, керівників органів адвокатського самоврядування з питань 
адвокатури України тощо.

Секретаріатом РАУ, НААУ протягом 2019 року здійснювалося 
організаційне-технічне забезпечення роботи комітетів, рад, 
центрів та інших органів і структур НААУ (РАУ). Зокрема, за-
безпечення приміщеннями для проведення засідань, а також 
необхідними матеріалами; технічний та юридичний супровід 
роботи комітетів.

VIII. Діловодство

Секретаріат РАУ, НААУ продовжує організовувати та забезпе-
чувати ведення діловодства НААУ, що підтверджується наступ-
ними показниками у 2019 році:

• опрацьовано 1566 звернень фізичних та юридичних осіб, 
адвокатів; • опрацьовано 686 документів – листування з 
центральними та місцевими органами державної влади, ор-
ганами місцевого самоврядування з основних (профільних) 
питань діяльності;

• опрацьовано 962 документи – листування з органами ад-
вокатського самоврядування з основних (профільних) пи-
тань діяльності.

• загальна кількість опрацьованої вхідної кореспонденції – 
3336 документів.

Керівник Секретаріату Ради адвокатів України (Секретаріату 
Національної асоціації адвокатів України)

Красник Вадим Володимирович
e-mail: v.krasnyk@unba.org.ua
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Працівники секретаріату

Начальник відділу документообігу та діловодства 
департаменту забезпечення діяльності секретаріату НААУ, 
РАУ

Качан Євген Миколайович
e-mail: e.kachan@unba.org.ua

Помічник заступника Голови Ради адвокатів України відділу 
з питань адвокатського самоврядування департаменту 
самоврядування

Темпер Альона Вадимівна
e-mail: a.temper@unba.org.ua

Помічник заступника Голови Ради адвокатів України відділу 
з питань адвокатського самоврядування департаменту 
самоврядування

Кривосар Ігор Олександрович
e-mail: i.krivosar@unba.org.ua

Менеджер відділу організації заходів департаменту професії

Галицький Андрій Віталійович
e-mail: a.halytskyy@unba.org.ua

Консультант відділу підтримки роботи структурних одиниць 
НААУ департаменту самоврядування

Федосяк Христина Тарасівна
e-mail: k.fedosiak@unba.org.ua

Начальник юридичного управління департаменту 
забезпечення діяльності секретаріату НААУ, РАУ

Романенко Ярослав Михайлович
e-mail: y.romanenko@unba.org.ua

Водій автотранспортних засобів 1 класу адміністративного 
відділу департаменту забезпечення діяльності секретаріату 
НААУ, РАУ

Токовий Сергій Миколайович

Начальник відділу підтримки роботи структурних одиниць НААУ 
департаменту самоврядування

Калмикова Світлана Сергіївна 
e-mail: s.kalmykova@unba.org.ua

Начальник відділу ЄРАУ департаменту самоврядування

Федірко Ганна Миколаївна
e-mail: a.fedirko@unba.org.ua

Адміністратор бази даних відділу ЄРАУ департаменту 
самоврядування

Зеленецька Анна Олександрівна
e-mail: a.zelenetska@unba.org.ua

Керівник департаменту комунікацій

Глущенко Дар’я Анатоліївна
e-mail: d.glushenko@unba.org.ua

Начальник відділу зв’язків з громадськістю департаменту 
комунікацій

Резник Олена Миколаївна
e-mail: o.reznyk@unba.org.ua

Фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою відділу зв'язків з 
громадськістю департаменту комунікацій

Соколова Анжеліка Артурівна
e-mail: a.sokolova@unba.org.ua

Адміністратор бази даних відділу ЄРАУ департаменту 
самоврядування

Равлюк Валентина Прокопівна
e-mail: v.ravluk@unba.org.ua

Начальник відділу організації заходів департаменту професії

Нахалов Андрій Федорович
e-mail: a.nahalov@unba.org.ua

Керівник Секретаріату Ради адвокатів України (Секретаріату 
Національної асоціації адвокатів України)

Красник Вадим Володимирович
e-mail: v.krasnyk@unba.org.ua

Начальник юридичного відділу юридичного управління 
департаменту забезпечення діяльності секретаріату 
НААУ, РАУ

Гуменюк Анжела Володимирівна
e-mail: a.gumenyuk@unba.org.ua

Юрист відділу представництва в судах юридичного 
управління департаменту забезпечення діяльності 
секретаріату НААУ, РАУ

Волинець Наталія Миколаївна
e-mail: n.volynets@unba.org.ua

Начальник відділу персоналу департаменту забезпечення 
діяльності секретаріату НААУ, РАУ

Постернак Олександра Віталіївна
e-mail: o.posternak@unba.org.ua

Водій автотранспортних засобів адміністративного відділу 
департаменту забезпечення діяльності секретаріату НААУ, 
РАУ.

Купченко Руслан Леонідович

Керівник департаменту забезпечення діяльності 
секретаріату НААУ, РАУ

Нікітченко Тетяна Олександрівна
e-mail: t.nikitchenko@unba.org.ua

Секретар адміністративного відділу департаменту 
забезпечення діяльності секретаріату НААУ, РАУ

Лятуринська Іванна Михайлівна
e-mail: secretary@unba.org.ua
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НААУ | Фінансові показники статей балансу за 2019 рік 

*До складу витрат на утримання офісу увійшли витрати на канцтовари, які використовувались на організацію заходів та семінарів з підвищення кваліфікації адвокатів 
та витрати на паливо-мастильні матеріали, які використовувались на організацію заходів та семінарів з підвищення кваліфікації адвокатів.

* Пасивні доходи – доходи, отримані у вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат і відшкодувань, а також 
роялті (Податковий Кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI)

Надходження 2017 рік 2018 рік 2019 рік

Надходження за рахунок перерахування від РАР 30% щорічних 
внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування 
в Україні

1 316 979 1 293 488 1 637 175

Щорічні внески адвокатів на реалізацію статутних завдань органів 
адвокатського самоврядування

16537143 19 061 209 26 678 129

Інші, в т.ч. пасивні доходи* 501 005 817 109 1 018 992

Перерозподіл коштів на потреби РАУ, НААУ 0 1 400 000 1 600 000

Ордерні книжки 518 1 277 109

Благодійна допомога 0 44 800 22 400

Фінансова допомога 190 540 300 000 0

Організаційно-технічне забезпечення роботи Експертної ради 124 800 492 190 0

Стажування 0 8 622 087 8 547 254

Надання копій документів 4 173 0 5 216

Суборенда приміщення 403 371 1 836 238 0

Розгляд скарги 0 1 762 182 000

Продаж основних засобів 0 0

Участь у заході 0 194 739 108 782

Всього: 19 078 529 ₴ 34 064 899 ₴ 39 800 057 ₴ +17%

Витрати 2017 рік 2018 рік 2019 рік

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 3 333 763 5032522 6947322

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 2 076 854 2942549 3671294

Витрати на утримання офісу (оренда приміщень, охорона, госпо-
дарські потреби, інтернет, зв'язок, канцтовари, утримання та оренда 
автомобіля, кур'єрські та поштові послуги, обслуговування*

4 343 114 8449157 8179692

Організаційно-технічне забезпечення проведення З'їздів адвокатів, 
засідань Ради адвокатів України, конференцій, нарад, круглих столів 
тощо

2 454 685 4495645 6298083

Організація заходів з підвищення кваліфікації адвокатів України 2 015 880 2696296 2115467

Витрати на виготовлення службових посвідчень керівникам органів 
адвокатського самоврядування; посвідчень адвокатів, дипломів 
тощо

586 665 528229 529847

 Утримання офіційного Веб-сайту; друк вісника НААУ 2 040 590 3356850 4092398

Витрати на оплату бухгалтерських, юридичних та нотаріальних 
послуг

786263 4239824 6927207

Придбання основних засобів та нематеріальних активів 922 676 1037519 944072

Фінансова допомога — 100000 0

Всього: 11 329 726 ₴ 32 878 591 ₴ 39 705 382 ₴ +21%
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У структурі Національної асоціації адвокатів України створені 
та працюють постійно діючі дорадчі органи – Комітети НААУ, 
основним завдання яких – бути авангардом в своїх напрямках, 
забезпечувати моноліт і впевненість у професійному розвитку 
адвокатури України. Питання стратегічного розвитку комітетів 
та секцій є одним із пріоритетних завдань НААУ.

У 2019 році комітетами НААУ було проведено велику кількість 
заходів в різноманітних актуальних форматах (круглі столи, об-
говорення, public talk, неформальні зустрічі), спрямованих на 
підвищення рівня залученості адвокатури в суспільне життя та 
підвищення авторитету НААУ серед правників. Це також дало 
змогу не лише донести позицію української адвокатури до ор-
ганів державної та судової гілок влади, а й віднайти компроміс 
щодо вирішення проблемних питань у сфері забезпечення за-
хисту прав людини. Значна увага була також зосереджена на 
проведенні систематичних профільних навчальних заходів, 
спрямованих на заохочення молодих адвокатів до удоскона-
лення ними своїх професійних знань та навичок.

Не можна залишити поза увагою і активну залученість членів 
комітетів НААУ у 2019 році до співпраці з Вищою школою адво-
катури НААУ, які були лекторами спеціалізованих навчальних 
курсів та семінарів із підвищення кваліфікації з найбільш акту-
альних питань здійснення адвокатської діяльності.  Сприяючи 
таким чином зміцненню зв’язків між юридичною наукою, осві-
тою та практикою. А професійна майстерність подачі матеріалу 
ставала для учасників джерелом мотивації для набуття член-
ства у тому чи іншому комітеті НААУ.

З метою налагодження координації діяльності, ефективної 
роботи та розвитку комітетів і секцій НААУ була запровадже-
на посада Координатора Комітетів НААУ. У липні 2019 року на 
неї була призначена адвокат Ганна Гаро, яка з самого початку 
визначила своїм головним завданням на даній посаді: «форму-
вання супер професійного середовища для адвокатів, в якому 
Комітети НААУ мають бути своєрідним каналом трансляції цієї 
експертності та виняткового професіоналізму адвокатури, а 
також стати дієвим інструментом формування та закріплення 
лідерства НААУ в правничій професії».

Члени комітетів НААУ – це адвокати, професіонали своєї спра-
ви, для яких власний професійний розвиток та підвищення рів-
ня правової допомоги, що надається адвокатами, є першочер-
говою мотивацією в процесі реалізації в професії. 

Декілька членів комітетів мають наукові ступені і вчені звання 
та є викладачами провідних правничих ВНЗ України. Саме тому, 
поєднання практики та науки в діяльності комітетів є рушійною 
силою для їх стрімкого розвитку.

Вчасно реагуючи на важливі суспільні процеси, що відбува-
ються в державі, комітети НААУ активно долучаються до зако-
нотворчого процесу шляхом внесення до профільних комітетів 
Верховної Ради України своїх пропозицій та зауважень до зако-
нопроєктів. 

Зокрема, комітети НААУ у 2019 здійснювали моніторинг та пра-
вовий аналіз, готували пропозиції до проєктів законів, внесе-
них до Верховної Ради України, на предмет їхнього можливого 
впливу на стан захисту прав та свобод людини. Члени Комітетів 
НААУ особисто брали активну участь у засіданнях та інших за-
ходах, що були організовані профільними комітетами ВРУ, на 
яких представляли та відстоювали заявлену позицію адвокату-
ри.

Таким чином, можна сміливо стверджувати, що діяльність  комі-
тетів НААУ сприяє дотриманню гарантій адвокатської діяльно-
сті, захисту професійних прав адвокатів та забезпечення висо-
кого професійного рівня адвокатів. 

Координатор комітетів НААУ

Ганна Гаро
e-mail: g.garo@unba.org.ua

Діяльність комітетів НААУ
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У 2019 році вдалося організувати створення (в тому числі за-
безпечити перетворення із Секцій у Комітети) та запустити 
активну роботу (в тому числі запросити в роботу комітетів 
адвокатів-експертів) в цілому 13 Комітетів НААУ (наразі зараз 
у НААУ діють 35 комітетів). 

Перелік комітетів НААУ станом на 31.12.2019 

1. Комітет захисту прав адвокатів та гарантій адво-
катської діяльності НААУ 

2. Комітет з міжнародних зв`язків НААУ 

3. Комітет законодавчих ініціатив з питань адвокат-
ської діяльності при Національній асоціації адво-
катів України 

4. Комітет з питань адвокатської етики НААУ 

5. Комітет з питань стратегічного розвитку та визна-
чення пріоритетних напрямків діяльності НААУ  

6. Комітет з питань координації надання правової 
допомоги учасникам антитерористичної операції, 
членам їх сімей та переселенцям НААУ  

7. Комітет захисту прав людини НААУ  

8. Комітет з питань безоплатної правової допомоги 
НААУ 

9. Комітет експертного забезпечення адвокатської 
діяльності НААУ 

10. Комітет з питань медіації НААУ 

11. Комітет з питань фізичної культури та спорту НААУ 

12. Комітет з питань інформаційної політики та інфор-
маційної безпеки НААУ 

13. Комітет по наближенню системи адвокатури Укра-
їни до європейських правових стандартів НААУ 

14. Комітет медичного та фармацевтичного права та 
біоетики НААУ

15. Комітет з питань верховенства права НААУ 

16. Комітет з сімейного права НААУ 

17. Комітет з ІТ-права НААУ  

18. Комітет з підвищення професійної кваліфікації 
НААУ 

19. Комітет з питань антикорупційної політики та 
комплаєнсу НААУ 

20. Молодіжний комітет НААУ – «UNBA NextGen»

21. Комітет регуляторної політики НААУ  

22. Комітет з питань гендерної політики НААУ 

23. Комітет з питань електронного судочинства та кі-
бербезпеки адвокатської діяльності НААУ 

24. Комітет з інтелектуальної власності НААУ 

25. Комітет з питань взаємодії з громадянським сус-
пільством НААУ 

26. Комітет з питань юридичної освіти НААУ 

27. Комітет з міжнародного права НААУ 

28. Комітет з кримінального права та процесу НААУ 

29. Комітет з цивільного права та процесу НААУ 

30. Комітет з питань захисту бізнесу та інвесторів 
НААУ 

31. Комітет з питань банкрутства НААУ 

32. Комітет з аграрного та земельного права НААУ 

33. Комітет з гуманітарних питань і творчих ініціатив 
НААУ

34. Комітет з будівельного права НААУ

35. Комітет з податкового та митного права НААУ 

Діяльність комітетів НААУ
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У 2019 році Комітетом було проведено 23 заходи, з 
поміж яких:

• 14 чергових Засідань Комітету;

• 6 екстрених Засідань Комітету;

• 1 Прес-конференція;

• 2 круглі столи.

• Комітет взяв участь у 5 заходах, організованих міжнарод-
ними організаціями:

• 10.08. 2019 р. – участь у круглому столі (м. Київ), присвя-
ченому презентації проекту «Зміцнення верховенства 
права в Україні», організатором якого була міжнародна 
правозахисна організація International Society for Human 
Rights.

• 15.08-18.08. 2019 р. та 14.12-15.12. 2019 р. участь у засіданні 
Празького клубу в м. Берлін, Німеччина;

• 26.09. 2019 р. участь в обговоренні міжнародних дієвих 
механізмів захисту прав адвокатів на майданчику ОБСЄ 
у Варшаві, Польща;

• 27.09-28.09. 2019 р. участь у тренінгу із захисту прав ад-
вокатів та гарантій адвокатської діяльності в м. Душанбе, 
Таджикистан;

У 2019 році до Комітету захисту прав адвокатів та гарантій 
адвокатської діяльності при Національній асоціації адвокатів 
України надійшло 88 звернень про порушення прав адвокатів 
та гарантій адвокатської діяльності. У відповідь Комітет напра-
вив 101 звернення, зокрема 54 звернення – до керівництва пра-
воохоронних органів з вимогами припинити порушення прав 
адвокатів та провести службові розслідування щодо порушни-
ків, притягнути їх до відповідальності.

Комітетом ведеться робота щодо профілактики порушень про-
фесійних прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності 
працівниками правоохоронних органів. Зокрема, було досяг-
нуто взаєморозуміння з Національним антикорупційним бюро 
України, Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, 

Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів, Дер-
жавною кримінально-виконавчою службою України, Головним 
слідчим управлінням Національної поліції України щодо недо-
пущення порушень адвокатських прав і гарантій. Керівництвом 
вищезазначених органів були призначені особи начальницько-
го складу, відповідальні за дотримання та захист професійних 
прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності. Наразі існує 
можливість оперативного попередження порушення прав та 
гарантій в телефонному режимі.

Комітетом було підготовлене Звернення Заступнику голови 
Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, наці-
ональних меншин і міжнаціональних відносин Логвинському 
Г.В. Темою звернення було систематичне порушення профе-
сійних прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності орга-
нами державної влади. У Зверненні описано більше п’ятдесяти 
справ, в яких були наявні порушення прав адвокатів та гарантій 
адвокатської діяльності.

Комітетом було організовано ряд навчальних семінарів для 
адвокатів у різних містах України. Темою семінарів був захист 
прав адвокатів у кримінальному процесі. Спікерами стали чле-
ни Комітету – найбільш досвідчені столичні адвокати-криміна-
лісти. Вищезазначені семінари було проведено за підтримки 
Рад адвокатів регіонів.

22 січня 2019 р. Комітетом було проведено прес-конференцію 
на тему «Переслідування та напади на адвокатів – сьогоденні 
реалії держави Україна». У заході взяли участь адвокати, пред-
ставники громадських організацій, органів державної влади.

6 березня 2019 р. Комітет провів круглий стіл на тему «Міжна-

Звіт Комітету захисту прав адвокатів та 
гарантій адвокатської діяльності НААУ за 
2019 рік
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родні механізми захисту прав адвокатів та гарантій адвокат-
ської діяльності». Захід відбувся за участю директора програм 
Міжнародної комісії юристів у Європі та Центральній Азії Розін 
Піллай, в.о. президента Асоціації адвокатів Нідерландів Моніки 
Бремер, адвоката Швейцарії Жозеф Алкату, старшого юридич-
ного радника Європейської програми МКЮ Тимура Шакірова, 
юридичного консультанта програми Марії Рудько та ін.

6 березня 2019 р. відбулася зустріч делегації Міжнародної ко-
місії юристів і керівництва Комітету. Темою зустрічі було питан-
ня щодо поглиблення співробітництва з метою ефективного 
захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності.

10 серпня 2019 р. представники Комітету взяли участь у кругло-
му столі, присвяченому презентації проекту «Зміцнення верхо-
венства права в Україні», організатором якого стала міжнарод-
на правозахисна організація International Society for Human 
Rights. У результаті проведення заходу вищезазначеною орга-
нізацією було розпочато моніторинг справи адвоката Чібірдіна 
О., професійні права та гарантії якого грубо порушено. 

29 серпня 2019 р. Комітетом проведено проведено круглий 
стіл на тему «Чи не забагато прав у адвокатів?». Учасниками 
заходу було обговорено питання: щодо стану дотримання прав 
адвокатів та гарантій адвокатської діяльності; необхідності 
розширення додаткових гарантій незалежності адвоката, його 
фізичної безпеки, закріпленої в законодавстві; запобігання ри-
зикам обмеження адвоката в процесуальних правах у ході по-
дальшого впровадження судової реформи.

26 вересня 2019 р. на запрошення Міжнародної комісії юристів 
представники Комітету разом із керівником ГО «Асоціація захи-
сту прав правників» Д. Пилипенком взяли участь у обговоренні 
міжнародних дієвих механізмів захисту професійних прав ад-
вокатів на майданчику ОБСЄ у Варшаві, Республіка Польща. 
Учасники зустрічі підтримали створення міжнародної Конвен-
ції про захист прав адвокатів та створення міжнародного Комі-
тету захисту прав адвокатів.

27-28 вересня 2019 р. члени Комітету виступили в якості тре-
нерів на тренінгу із захисту прав адвокатів та гарантій адвокат-
ської діяльності в Душанбе (Республіка Таджикистан), що був 
організований Міжнародною комісією юристів (ICJ) спільно з 
Колегією адвокатів Республіки Таджикистан. Українські адвока-
ти – члени комітету поділилися кращими практиками та реко-
мендаціями щодо подолання викликів, які виникають в роботі 
органів адвокатського самоврядування у цьому напрямку ді-
яльності.

27 листопада 2019 р. Комітетом, разом з Вищою школою адво-
катури та Національного антикорупційного бюро України, було 
організовано спільну науково-практичну дискусію з питань за-
хисту прав адвокатів у кримінальному процесі. У дискусії взяли 
участь адвокати та детективи НАБУ. Після обговорення низки 
актуальних проблем щодо захисту прав адвокатів у криміналь-
ному процесі учасники дійшли до висновку, що незважаючи на 
змагальність, слідчий та адвокат здійснюють єдину соціально 
важливу функцію – захист прав і свобод фізичних та юридичних 
осіб, суспільства, держави. Дії адвоката чи слідчого, що спря-
мовані на приниження чи образу процесуального опонента, є 
неприпустимими.
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1. Заходи, проведені Комітетом у сфері своєї 
компетенції, за участі членів Комітету.

Представники Комітету законотворчих ініціатив з питань адво-
катської діяльності взяли участь у таких заходах:

 — Засіданні Комітету Верховної Ради України з питань пра-
вової політики під час розгляду проекту Закону України 
“Про внесення змін до Конституції України (щодо скасу-
вання адвокатської монополії)” (реєстр. №1013), 13 листо-
пада 2019 року. Представники Комітету у своїх виступах на-
голосили на неприпустимості підтримки Верховною Радою 
України законопроекту у запропонованій редакції. 

 — Круглому столі на тему “Реформування законодавства 
про адвокатуру та адвокатську діяльність”, 26 листопада 
2019 року. Учасники круглого столу, у тому числі представ-
ники Комітету, обмінялися думками щодо шляхів подальшо-
го реформування законодавства про адвокатуру та адвокат-
ську діяльність.

 — Круглому столі на тему: “Дисциплінарна відповідальність 
та захист прав адвоката в адміністративному судочин-
стві”, 06 грудня 2019 року. Учасниками круглого столу 
обговорено основні питання притягнення адвокатів до дис-
циплінарної відповідальності, у тому числі судову практику 
щодо вирішення спорів стосовно оскарження процедури 
такого притягнення, а також висловлено основні проблеми 
застосування законодавства у даній сфері суспільних від-
носин. 

Участь представників Комітету у презентації посібника Ради 
Європи з принципів адміністративного права у відносинах між 
особою та суб'єктами владних повноважень “Управління та Ви”, 
яка відбулася 31 жовтня 2019 року. У процесі проведення захо-
ду продискутовано основні принципи адміністративного пра-
ва у контексті взаємовідносин між особою та органами влади, 
їх застосування в Україні та європейський досвід.

Участь Комітету у законотворчому процесі:

Комітетом підготовлено комплексні зміни до проекту Закону 
України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”. Вказаними 
змінами, зокрема, передбачається:

1) приведення положень чинного Закону України “Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність” у відповідність 
до Конституції України у частині надання професійної 
правничої допомоги;

2) встановлення пріоритету положень Закону України 
“Про адвокатуру та адвокатську діяльність” у порів-
нянні з іншими законами, що регулюють питання ді-
яльності адвокатури;

3) обов’язкове залучення адвокатів до процесу розробки 
законопроектів, які регулюють діяльність адвокатури;

4) розширення видів діяльності, які зараховуються до 
стажу роботи у галузі права, необхідного для набуття 
права на зайняття адвокатською діяльністю;

5) закріплення права адвоката, який здійснює адвокат-
ську діяльність індивідуально, залучати до виконання 
укладених договорів про надання правової допомоги 
інших адвокатів на договірних засадах;

6) надання додаткових прав адвокатам і гарантій адво-
катської діяльності, у тому числі:

 — ознайомлюватися з документами, що містять конфі-
денційну і таємну інформацію;

 — безперешкодний доступ до приміщень органів дер-
жавної влади та органів місцевого самоврядування;

Звіт про результати роботи Комітету 
законотворчих ініціатив з питань 
адвокатської діяльності при НААУ за 2019 
рік



144

Звіт Національної Асоціації Адвокатів України 2019

 — ідентифікований доступ до державних реєстрів, у тому 
числі Єдиного реєстру досудових розслідувань, Єди-
ного державного реєстру виконавчих проваджень, до 
Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної сис-
теми;

 — страхувати професійну діяльність;

 — встановлення положення, згідно з яким докази, здобуті 
під час проведення процесуальних дій щодо житла чи 
офісу адвоката за відсутності представника ради ад-
вокатів регіону, є недопустимими;

 — визначення терміну, протягом якого орган або поса-
дові особи, які затримали адвоката або застосували до 
нього запобіжний захід, зобов’язані повідомити про це 
відповідну раду адвокатів регіону (протягом години з 
моменту затримання чи застосування заходу);

 — спрощення процедури направлення адвокатського 
запиту.

Вказаний законопроект передано на опрацювання профільної 
робочої групи при Президентові України.

Комітетом розроблено проект Закону України “Про внесен-
ня змін до статті 4 Закону України “Про збір та облік єдиного 
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхуван-
ня” щодо уникнення подвійної сплати єдиного внеску особами, 
які провадять незалежну професійну діяльність”.

Проектом передбачено звільнення від сплати ЄСВ осіб, які 
проводять незалежну професійну діяльність (зокрема, адвока-
тів), якщо такі особи одночасно є фізичними особами – підпри-
ємцями або ж працюють за трудовими договорами (контрак-
тами) та вже сплачують єдиний соціальний внесок відповідно 
як фізичні особи-підприємці або щодо них сплачується такий 
внесок їх роботодавцями.

Підтримка парламентом вказаного законопроекту дозволить 
уникнути подвійного оподаткування, яке, наразі, існує щодо ви-
щенаведеної категорії адвокатів. 22 листопада 2019 року вказа-
ний законопроект направлено до Верховної Ради України.

Комітетом підготовлено поправки та пропозиції до проекту За-
кону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо розширення можливостей самопредставництва 
органів державної влади, органів влади Автономної Республі-
ки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних 
осіб незалежно від порядку їх створення в суді" (реєстр. No 2261 
від 15.10.2019).

Вказані правки та пропозиції спрямовані на недопущення по-
рушень положень Конституції України у процесі представни-
цтва органів державної влади та органів місцевого самовряду-
вання. 9 грудня 2019 року напрацьовані правки та пропозиції 
передано до Верховної Ради України.

Представники Комітету взяли участь у підготовці позиції Наці-
ональної асоціації адвокатів України стосовно невідповідності 
законопроекту No 1013 про внесення змін до Конституції Украї-
ни (щодо скасування адвокатської монополії) статтям 157 та 158 
Конституції України.

Відповідний лист направлено Національною асоціацію адвока-
тів України до Конституційного Суду України під час підготовки 
ним висновку стосовно вказаного законопроекту на предмет 
його відповідності вимогам Конституції України.
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Робота Комітету в 2019 році відбувалась у погодженій з усіма 
членами Комітету формі електронного спілкування. Формат 
розгляду звернень залишився без змін. В ході обговорення 
звернень, отриманих Комітетом, максимально забезпечено 
участь всіх зацікавлених осіб, відкритість обговорення та ви-
словлення позицій сторін, погодження проектів рішень, при-
йнятих Комітетом.

У 2019 році оновлено склад Комітету. До роботи в якості членів 
Комітету приєднались адвокати: Мазурок Дмитро Ігорович, Та-
расова Ася Миколаївна, Назаренко Діана Леонідівна, Опанасик 
Владислав Володимирович. Активну участь у роботі Комітету 
бере адвокат Роман Гришанков.

Комітет продовжує взаємодію з іншими комітетами НААУ шля-
хом розгляду відповідних звернень з приводу пропозицій щодо 
внесення змін до Правил адвокатської етики та вироблення 
спільної позиції з цих питань. 

Усього за 2019 рік до Комітету надійшло 7 звернень, з яких роз-
глянуто по суті 100%. З них 5 – щодо порушення правил адво-
катської етики, 1 – щодо роз’яснення Правил адвокатської ети-
ки, 1 – з приводу прийому до Комітету. 

Враховуючи певну конфіденційність роботи Комітету, на дум-
ку його Голови, немає підстав для детального звіту діяльності 
Комітету, оскільки такий перелік може негативно вплинути на 
імідж та ділову репутацію Комітету. Інформація, вказана у звер-
неннях, також не викладається у звіті, оскільки є конфіденцій-
ною і теж може негативно вплинути на певні взаємовідносини 
з колегами та їхніми клієнтами або іншими особами, про яких 
зазначалось у зверненнях.

Комітет підтримує співпрацю з іншими Комітетами при НААУ, 
проводить зустрічі та консультації з адвокатами, які зверта-
ються до Комітету як з усними, так і письмовими зверненнями, 
надає консультації з метою допомоги адвокатам у вирішенні 
проблемних питань. 

Щодо подальшої організації роботи Комітету, – робота і нада-
лі буде проводитись шляхом проведення спільних засідань в 
рамках спілкування і подальшого погодження протоколів таких 
засідань в рамках обміну протоколами електронною поштою. 

За участю членів Комітету у 2019 році відбулись заходи з підви-
щення кваліфікації адвокатів по регіонах з метою напрацюван-
ня єдиних підходів застосування Правил адвокатської етики, 
підвищення адвокатами кваліфікації на підставі “Порядку про 
підвищення кваліфікації адвокатів України”.

Звіт про діяльність Комітету з питань 
адвокатської етики НААУ за 2019 рік
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Членами Комітету проведено:

• 2 вебінари на базі Вищої школи адвокатури НААУ (11 та  
26 грудня 2019 року); 

• конференцію-тренінг «Вартові прав ветеранів» у м. Рівне 
(28-29 вересня 2019 р.), Чернігів (19-20 жовтня 2019 р.), Свя-
тогірськ (9-10 листопада 2019 р.). Заходи відбулись за ініці-
ативи ГО «Спілка ветеранів війни з Росією» та за підтримки 
Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих те-
риторій та внутрішньо переміщених осіб України;

• організовано і проведено круглий стіл з обговорення про-
блеми розслідування військових кримінальних правопору-
шень, складнощі військового судочинства та шляхів їх подо-
лання, який відбувся 25 січня 2019 р. спільно з ГО «Юридична 
Сотня» у «Veteran Hub» за участі викладачів Національної 
академії прокуратури України, суддів Шевченківського суду 
м. Києва, представників Військової служби правопорядку, 
Військової прокуратури, Генерального штабу ЗСУ, Мінобо-
рони та інших правників – фахівців військової сфери;

• 26 лютого 2019 р. – участь членів Комітету, у рамках співп-
раці з ГО «Юридична сотня», у круглому столі щодо про-
блемних питань надання правової допомоги воїнам АТО та 
членам їх сімей;

• проведення 23 березня 2019 р. лекції на тему: «Забезпечен-
ня судового захисту в умовах збройної агресії» у Генштабі 
Збройних Сил України;

• презентація 09 липня 2019 р. спільно з ГО «Юридична Со-
тня» аналітичного звіту, за яким промоніторено судові спра-
ви щодо військовослужбовців у 2014-2018 роки;

• участь в програмі «Відкритий Світ». Відвідування  Сполуче-
них Штатів Америки з метою розвитку та підвищення квалі-
фікації в сфері відстоювання прав військовослужбовців та 
ветеранів, 6-14 вересня 2019 р.;

•  участь в проведенні презентації у м. Львів «Юристки на за-
хисті прав військовослужбовців/-виць» за ініціативи Асоціа-
ції жінок-юристок України "ЮрФем", 11 жовтня 2019 р.;

• участь в круглому столі «Судові справи захисників України», 
організованому ГО «Юридична сотня», що відбувся в клубі 
«Pravokator» 13 листопада 2019 р.;

• проведення конференції-тренінгу «Вартові прав ветеранів» 
у м. Київ, Пуща-Водиця 23-24 листопада 2019 р. за ініціативи 
ГО «Спілка ветеранів війни з Росією» і за підтримки Мініс-
терства у справах ветеранів, тимчасово окупованих терито-
рій та внутрішньо переміщених осіб України;

• участь керівника Комітету у правозахисному марафо-
ні, організованому Комітетом захисту прав людини НААУ  
09 грудня 2019 року, з доповіддю на тему: «Захист прав лю-
дини з ПТСР в умовах військової агресії»;

• участь голови Комітету у круглому столі, організованому Ко-
ординатором проектів ОБСЄ в Україні 11 грудня 2019 р. за те-
мою: «Перспективи розвитку військової юстиції та проблеми 
дотримання прав людини і основоположних свобод»;

Звіт про діяльність Комітету з питань координації 
надання правової допомоги учасникам 
антитерористичної операції, членам їх сімей та 
переселенцям НААУ за 2019 рік
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• участь голови Комітету у засіданні Ради адвокатів України 13 
грудня 2019 р. за результатом ініціювання Комітетом питан-
ня про звільнення адвокатів-військовослужбовців АТО/ООС, 
а також адвокатів-переселенців від обов’язку сплати щоріч-
ного внеску на розвиток адвокатського самоврядування.

ІІ. Робочі зустрічі щодо комплексного вирішення 
завдань Комітету, в яких брали участь адвокати 
Комітету:

• з представниками ВГО «Юридична сотня», ГО «Освітня 
асамблея», ГО «Національний центр правозахисту», ГО 
«Спілка ветеранів війни з  Росією», інших громадських орга-
нізацій, що проводять правозахисну діяльність в інтересах 
учасників збройного конфлікту на Сході України, в т.ч. орга-
нізовують забезпечення надання правової допомоги «pro 
bono»;

• з представниками Міністерства у справах ветеранів, тимча-
сово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 
України, Генерального штабу Збройних Сил України, Вій-
ськової служби правопорядку, Військової прокуратури сил 
АТО;

• з представниками Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини;

• з представниками Координаційного центру з надання безо-
платної правової  допомоги;

• з представниками адміністративного центру надання по-
слуг із соціальної, психологічної та юридичної підтримки 
«Veteran Hub»;

• зустрічі за результатами участі в програмі «Відкритий Світ», 
що відбулась у США з метою розвитку та підвищення квалі-
фікації в сфері відстоювання прав військовослужбовців та 
ветеранів.
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Комітет захисту прав людини є постійно діючим дорадчим ко-
легіальним органом, утвореним при Національній асоціації ад-
вокатів України згідно з розпорядженням Голови Національної 
асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України No 20 від  
03 березня 2015 року. Протягом 5 років метою діяльності Ко-
мітету є дотримання та захист прав людини і громадянина, що 
є ключовою національною ідеєю усіх інститутів демократичних 
країн світу, аналіз і узагальнення практики у сфері захисту прав 
та основоположних свобод людини, вивчення і застосування 
методів правозахисної діяльності в країнах з високим рівнем 
захисту прав і свобод громадян, в тому числі і дітей, відповідно 
до положень Конвенції про захист прав і основоположних сво-
бод людини 1950 року, положень Конвенції про права дитини, 
ратифікованої Постановою ВР No 789-XII від 27.02. 1991р., Між-
народного пакту про громадські і політичні права 1966 року, 
Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні пра-
ва 1966 року, Всезагальної Декларації прав людини, прийнятої 
Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.

Робота у 2019 р. розпочалася із засідання Комітету захисту 
прав людини, на якому був опрацьований та прийнятий робо-
чий план Комітету на 2019 рік.

Впродовж 2019 р., Комітетом було проведено діяльність одно-
часно за декількома напрямками:

Захист прав дітей. 

В цьому напрямку Комітет виділяє досить широкий спектр 
проблемних питань, які потребують розгляду, а саме: 

 — правова освіта підлітків та молоді; захист прав дітей; пра-
во на освіту, роботу та відпочинок підлітків; насилля в сім'ї 
та інші питання. З цією метою Секцією іще в 2017 р. запро-
ваджено проект «Захист прав дитини», над яким постійно 
відбувається плідна робота в Комітеті. В рамках реалізації 
даного проекту Секцією захисту прав дітей протягом року 
протягом року проведено більше 10 інтерактивних семіна-
рів із застосування права для дітей-підлітків.

Члени Комітету брали участь у засіданнях робочої групи, яка 
проходила під головуванням Уповноваженого Президента 
України з прав дитини Миколи Кулеби. Організовано прове-
дення круглого столу, приуроченому до «Дня сім’ї» на тему: 

«Адвокат дитини», під час якого розкривалися питання про 
належний захист прав та інтересів дітей, проблематика участі 
дитини в суді у спорах, які так чи інакше стосуються захисту 
її прав та інтересів, зокрема з питань, що стосуються виплати 
аліментів, встановлення місця проживання дитини, визначен-
ня способу участі у вихованні дитини та спілкування з нею од-
ного із батьків, позбавлення батьківських прав, проблематика 
представництва дитини в суді, необхідність залучення в судові 
процеси психолога, соціальних працівників тощо. Розпоря-
дженням Голови НААУ від 29 жовтня 2019 р. створено спільну  
робочу групу адвокатів Комітету захисту прав людини та Комі-
тету з сімейного права під назвою «Адвокат дитини», метою якої 
є підготовка змін до чинного законодавства України щодо ре-
алізації безпосереднього права дитини на доступ до правової 
допомоги незалежно від позиції чи згоди другого з батьків (обох 
батьків), розробка методичних рекомендацій та стандартів для 
адвокатів щодо захисту і представництва дитини, практичне 

Звіт Комітету захисту прав людини НААУ
за 2019 рік
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впровадження запропонованих змін та проведення навчаль-
них семінарів.

Члени комітету, з проектом "Адвокат дитини", відвідали дитячий 
будинок у м. Ніжин та домовились про тісну співпрацю щодо 
забезпечення належною правовою допомогою дітей, які знахо-
дяться у цьому закладі.

Аналіз рішень Європейського суду з прав людини. 

Не меншу увагу Комітет з захисту прав людини приділяв у  
2019 році рішенням Європейського суду з прав людини. Секці-
єю із застосування рішень ЄСПЛ постійно проводиться аналіз 
рішень європейського суду і готується збірка основних рішень, 
які застосовуються стороною захисту та обвинувачення під час 
обрання запобіжного заходу, заявлення відводу суддям, надан-
ня доказів, з визначенням основних допущених помилок у за-
стосуванні цих рішень.

Члени комітету взяли участь у конференції «Єдність судової 
практики: погляд Європейського Суду з прав людини та Вер-
ховного Суду». 

Члени Секції із застосування Європейської соціальної Хартії  
брали участь в заходах щодо імплементації Європейської со-
ціальної Хартії (право на працю, відпочинок, соціальний захист, 
на житло, право на достатній життєвий рівень для себе і своєї 
сім’ї, на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне стра-
хування)

24 жовтня 2019 року відбулося офіційне відкриття проекту офі-
су Ради Європи в Україні “Розвиток соціальних прав людини як 
ключовий чинник сталої демократії в Україні”, участь в якому 
взяла Заступник Голови Комітету з захисту прав людини Тетяна 
Гнатюк.

У вересні 2019 р. на засіданні Комітету розглянуто звернення 
та обговорено пропозиції для підготовки Методичних реко-
мендацій щодо надання правової допомоги особам з вадами 
зору. За результатами обговорення прийнято рішення про ана-
літичний збір матеріалів для роботи над підготовкою відповід-
них рекомендацій.

Захист прав людини в кримінальному процесі. 

Секцією захисту прав людини в кримінальному процесі було 
проведено більше 15 заходів, що були присвячені як проблема-
тиці захисту підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, так 
і проблематиці представництва потерпілого, надання правової 
допомоги третій особі, свідку, цивільному позивачу. 

Голова Комітету Ганна Колесник взяла участь у засіданні робо-
чої групи з опрацювання проекту Закону «Про внесення змін 
до Закону України «Про Державне бюро розслідувань» та інших 
законодавчих актів щодо удосконалення правового регулю-
вання діяльності Державного бюро розслідувань», засіданнях 
комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної ді-
яльності, слуханнях в Комітеті з питань законодавчого забезпе-
чення правоохоронної діяльності щодо роботи ДБР.

Наприкінці 2019 р. було проведено термінове засідання Комі-
тету, на якому основну увагу приділено розгляду проекту За-
кону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу 
України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною 
спільнотою» (реєстр. No 2513). За результатами обговорення 
члени Комітету дійшли висновку, що незважаючи на те, що в 
пояснювальній записці до вказаного проекту Закону України 
говориться про, нібито, наявність обґрунтованої необхідно-
сті прийняття даного Закону, водночас вказане не відповідає 
дійсності, а в разі прийняття цього законопроекту Верховною 
Радою України – будуть масово порушені права людини, що по-
требує негайного звернення Комітету до Верховної Ради Укра-
їни із застереженням.

Боротьба з кіберзлочинністю. Секцією боротьби з кіберзло-
чинністю продовжено роботу над вивченням проблематики 
застосування електронних доказів під час здійснення судо-
чинства. «Електронні докази» – це сучасний, прогресивний на-
прямок в системі доказування та судочинстві. Комітет захисту 
прав людини при НААУ вже досить тривалий час займається 
роботою у відповідному напрямку, обговорюючи дане питання 
на семінарах, круглих столах та інших заходах. Одним із таких 
заходів стала «Регіональна Школа з інформаційного права та 
кіберзлочинності», де виступав досвідчений адвокат із великим 
досвідом, заступник голови Комітету захисту прав людини при 
НААУ – Поваляєв Олег. Олег Борисович виступив з доповіддю 
«Інформаційні технології та електронні докази в судочинстві», 
де наголосив на проблемних питання фіксації електронних 
доказів, а також про їх виявлення під час досудового розслі-
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дування. Розбір відповідної тематики наголошує на те, що на 
сьогоднішній день відповідна система доказування потребує 
значного вдосконалення та кропіткої роботи.

Захист прав ув’язнених. Секцією захисту прав ув’язнених про-
довжено роботу над реалізацією проекту «Надання правової 
допомоги ув’язненим особам». Проводився моніторинг про-
блем доступу адвокатів до затриманих, ув’язнених осіб. Чле-
нами Комітету Поваляєвим Олегом та Анапріюком Андрієм 
проведено зустрічі із представниками Міністерства юстиції 
України, Міністерства внутрішніх справ, керівником Київсько-
го слідчого ізолятора з питань допуску адвокатів до ув’язнених 
осіб з метою надання їм правової допомоги.

Доступ до правосуддя. Члени секції доступу до правосуддя 
брали участь в обговоренні питання щодо адвокатської мо-
нополії, про що Головою Комітету висловлено офіційну по-
зицію. Крім того, в приміщенні Укрінформу Комітетом захисту 
прав людини НААУ було проведено правозахисний марафон 
на тему: «Права людини: право на захист». Захід було органі-
зовано з метою привернути увагу професійної спільноти до 
проблемних питань захисту прав людини в Україні та важливо-
сті інституту адвокатської монополії для забезпечення якісної 
правової допомоги, обговорити існуючі недоліки правозасто-
совчої практики та виробити рекомендації щодо вдосконален-
ня механізмів захисту прав і основоположних свобод людини, в 
тому числі з урахуванням міжнародного досвіду. Участь у пра-
возахисному марафоні взяли адвокати, судді Верховного Суду, 
правозахисники.

Захист права на правову допомогу. Секцією захисту права на 
правову допомогу проведено круглий стіл на тему: «Допуск 
адвокатів до осіб позбавлених свободи». Під час проведення 
заходу на вказану тему обговорювались питання проблемати-
ки отримання правової допомоги особами, які перебувають в 
ІТТ, СІЗО, колоніях (місцях, які призначені для утримування осіб, 
щодо яких було обрано запобіжний захід у вигляді взяття під 
варту на будь-якій стадії кримінального судочинства: досудо-
вого слідства, судового розгляду, після винесення вироку до 
направлення в арештний дім, виправний центр чи колонію та 
Ізоляторі тимчасового тримання, відбувають покарання).

Захист права власності. Секція захисту права власності під ке-
рівництвом Олега Поваляєва у 2019 р. провела активну роботу. 
Члени комітету взяли участь в відкритому засіданні Громад-
ської організації «Українського співтовариства будівельного 
права». Крім того, за сприяння Комітету захисту прав людини 
відбулось підписання меморандуму про співпрацю між НААУ 

та Громадською організацією «Українське співтовариство буді-
вельного права». Відповідна співпраця допоможе впроваджен-
ню в Україні сучасних міжнародних будівельних норм та правил 
здійснення діяльності в сфері будівництва та пов’язаних галу-
зях, участь в розробленні нормативно-правових актів, навчанні 
та підвищенні кваліфікації спеціалістів (фахівців) у сфері буді-
вельного права. 

В грудні 2019 р. Комітетом Верховної Ради України з питань 
організації державної влади, місцевого самоврядування, регі-
онального розвитку та містобудування прийнято рішення про 
підписання Меморандуму з НААУ про співробітництво шляхом 
активного залучення фахівців НААУ, зокрема профільних комі-
тетів НААУ – Комітету з будівельного права та Комітету захи-
сту прав людини до розроблення та/або фахового оцінювання 
проектів законодавчих актів.

Проведено роботу у напрямку захисту прав землекористува-
чів, а саме: головою комітету прийнято участь в роботі робочої 
групи щодо організації заходів загального характеру, необхід-
них для виконання рішення Європейського суду з прав людини 
у справі «Зеленчук і Цицюра проти України»; проведено низ-
ку засідань Комітету з цього питання. Комітетом організовано 
проведення круглого столу на тему: «Готуємося до ринку зем-
лі», на якому розглядалися питання переходу із тіньового ринку 
на легальний, ризики для власників «паїв» та фермерів. За ре-
зультатами круглого столу підготовлено спільну заяву Комітету 
аграрного та земельного права та Комітету захисту прав лю-
дини НААУ, у якій учасники обґрунтували проблеми земельної 
реформи та висловили свою експертну думку щодо подальших 
кроків її проведення. 

Крім того, членом Комітету Захисту прав людини НААУ та моло-
діжного комітету "UNBA NextGen", семінар-тренінг у вигляді гри 
"Політсаботаж". Це розвиваюча, політична, бізнес-психологіч-
на, рольова гра, яка моделює громадське, політичне життя з ви-
користанням розширеної системи дебатів (в т.ч. "Оксфордські 
дебати"). Спілкуючись між собою під час гри учасники форму-
ють уявлення про взаємодію опозиційних гравців політичного 
життя, вивчають і розробляють політичні ситуації, практикують 
ораторське мистецтво, вивчають політичні терміни і т. п.
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Протягом 2019 року Комітетом з питань БПД, під головуванням 
Вилкова Сергія Валентиновича, проведено 6 засідань, на яких 
розглянуто 16 звернень (заяв, скарг тощо).

Виконуючи Меморандум про співпрацю між Національною 
асоціацією адвокатів України та Міністерством юстиції України 
у сфері надання безоплатної правової допомоги, затвердже-
ний рішенням Ради адвокатів України від 27 вересня 2013 року 
No230 та наказом Міністерства юстиції України від 15 листопа-
да 2013 року No2424/5, Комітет з питань БПД продовжив плідну 
співпрацю із Координаційним центром з безоплатної правової 
допомоги.

На засіданнях Комітету, з метою вирішення проблемних питань 
системи безоплатної правової допомоги, регулярно були при-
сутні представники Координаційного центру з надання право-
вої допомоги.

Голова Комітету Вилков С.В. брав участь у:

 — роботі Робочої групи з опрацювання проекту Методичних 
рекомендацій щодо надання правової допомоги особам з 
вадами зору. 

 — робочому візиті до Королівства Іспанії з метою проведення 
робочих зустрічей з Асоціацією адвокатів Іспанії, Міністер-
ством юстиції Іспанії, Верховним судом Іспанії.

Впродовж 2019 року Голова Комітету Вилков С.В. брав участь у 
всіх засіданнях Ради адвокатів України, на кожному з яких роз-
глядалися питання, пов’язані із безоплатною правовою допо-
могою, доповідав по суті таких питань, в результаті чого при-

ймалися відповідні рішення Ради адвокатів України.

Станом на кінець року, Комітетом з питань БПД виконано усі 
рішення Ради адвокатів України, які стосувалися системи БПД 
та відповідно до яких на Комітет покладалися певні обов’язки.

Представники Комітету брали участь у:

 — засіданні Комісії з експертно-правового аналізу; 

 — процесі вдосконалення Положення щодо діяльності центрів 
БВПД; 

 — взаємодіяли із Координаційним центром з надання правової 
допомоги в питанні, пов’язаному з необхідністю напрацю-
вання Стандартів якості надання БВПД людям з інвалідністю.

Звіт про результати роботи Комітету з 
питань безоплатної правової допомоги 
НААУ за 2019 рік



152

Звіт Національної Асоціації Адвокатів України 2019

Впродовж всього 2019 року серед адвокатської спільноти про-
водилась робота направлена на популяризацію медіації і прак-
тики мирного врегулювання спорів. Слід окремо виділити на-
ступні заходи, які були проведенні за сприяння Комітету:

 — 31 травня 2019 р. спільно з Асоціацією адміністративних 
суддів організовано проведення ll-ої Міжнародної науко-
во-практичної конференції на тему: «Врегулювання спору 
за участю судді: український та міжнародний досвід»;

 — Представники Комітету з питань медіації взяли участь у за-
сіданні Комітету ВР з питань правової політики під час пре-
зентації законопроекту «Про медіацію»;

 — Підготовлені і направленні до Комітету Верховної Ради Укра-
їни з питань правової політики пропозиції до законопроекту 
«Про медіацію» в контексті розвитку судової медіації;

 — Члени Комітету взяли участь в роботі організованого Госпо-
дарським судом м. Києва круглого столу на тему: «Медіація 
– виклик сучасності».

 — Проведено тренінги з медіації для адвокатів системи безоп-
латної правової допомоги.

 — Комітетом з питань медіації НААУ разом з Одеською академі-
єю медіації було організовано проведення Всеукраїнського 
форуму на тему: «Медіація і право».

Активні члени Комітету увійшли до робочої групи при Міністер-
стві юстиції України з ратифікації Конвенції ООН «Про міжна-
родні угоди про врегулювання спорів за результатами медіа-
ції».

Комітетом продовжено співпрацю із соціальними службами м. 
Києва, яка направлена на популяризацію медіації, зокрема сі-
мейної.

Членами Комітету для голів КДКА регіонів, на базі правового 
клубу «PRAVOKATOR» проведено семінар на тему: «Медіація – 
мирний спосіб вирішення конфліктів та спорів». 

Звіт роботи Комітету з питань медіації НААУ 
за 2019 рік
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13-14 квітня 2019 року у місті Дніпрі проведено Національний 
турнір з футболу серед адвокатів «Кубок UNBA 2019». Турнір 
організовано Комітетом з питань фізичної культури та спорту 
та Секретаріатом НААУ. У заході взяли участь 21 команда-учас-
ник з усіх регіонів України. У запеклій боротьбі перемогу здобу-
ла команда EVRIS-Київщина.

08 червня 2019 року у Києві відбувся турнір з більярду серед 
адвокатів України за кубок UNBA. Турнір проведено з метою 
організації дозвілля адвокатів, об'єднання навколо спільного 
захоплення, залучення до змагань більшої кількості адвокатів, 
визначення переможців. До участі у змаганнях долучилися 
адвокати з різних міст України. Головним суддею змагань став 
– майстер спорту з більярду Петраш Сергій. За результатами 
турніру було вручено нагороди кращим гравцям. Заплановано 
проведення такого турніру щорічно.

14 вересня 2019 року Комітетом з питань фізичної культури та 
спорту Національної асоціації адвокатів України організовано 
Перший Всеукраїнський турнір серед адвокатів зі стендової 
стрільби, який проходив у спортивно-навчальному стрілецько-
му комплексі «Сокіл» (м. Бровари).

Як зазначає Голова Комітету з питань фізичної культури та спор-
ту, Тарас Ламах: «Турнір серед адвокатів зі стендової стрільби - 
це супер захід, корпоративний дух адвокатури, можливість для 
неформального спілкування і знайомства з колегами. Для себе 
відкрив стендову стрільбу - вона набагато динамічніше, ціка-
віше стрільби по мішенях. Буду тренуватися і на наступному 
турнірі сподіваюся створити вже більш серйозну конкуренцію 
топів стендової стрільби адвокатури.

Комітетом проведено понад 15-ти засідань. Зокрема, 06 ли-
стопада на засіданні було розроблено перспективний план 
спортивних заходів адвокатури на 2020 рік. За підсумками 
обговорення було складено наступний план заходів: запла-
новано проведення тренувань зі стендової стрільби на СНСК 
«Купол»; першого турніру з боулінгу серед адвокатів, турніру з 
шахів, третього Всеукраїнського турніру з більярду; ювілейного 
п'ятого Всеукраїнського турніру з футболу серед адвокатів «Ку-
бок UNBA 2020»; Всеукраїнського турніру зі стендової стрільби, 
другого Всеукраїнського турніру з настільного тенісу, прове-
дення яхтінгу, корпоративної великої вітрильної регати адвока-
тів. Також заплановано підготовку команди на Nova Poshta Kyiv 
Half Marathon. Адже у марафоні завжди брали участь команди 
Нотаріату України, Національної поліції, прокуратури, а коман-
да адвокатури буде представлена вперше.

Також на базі Кафедри спортивних єдиноборств Національно-
го університету фізичного виховання і спорту України постійно 
проходять традиційні заняття з самооборони (бокс, рукопаш-
ний бій, самбо і просто оздоровча гімнастика) для адвокатів. 
Заняття безкоштовні. Навички адвокатам передають Майс-
три спорту міжнародного класу з боксу, Чемпіони Світу з кік- 
боксингу.

07 грудня 2019 року відбувся Перший відкритий Всеукраїн-
ський турнір UNBA з боулінгу серед адвокатів, організований 
Комітетом з фізичної культури та спорту Національної асоціації 
адвокатів України. Адвокати мали можливість позмагатися за 
першість з боулінгу, а також неформально поспілкуватися з ко-
легами та весело провести час.

Як зазначив Голова Комітету Тарас Ламах: “Міні-корпоратив 
нашого комітету НААУ пройшов відмінно, ну і звісно ж показав 
- адвокатура сповнена талантами у всіх сферах життєдіяль-
ності, в тому числі і  в боулінгу!”

Запрошуємо всіх адвокатів приєднуватись до колективу 
Спортивного комітету!

Звіт про діяльність Комітету з питань 
фізичної культури та спорту НААУ за  
2019 рік
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Комітетом НААУ по наближенню системи адвокатури України 
до європейських правових стандартів у 2019 році здійснено 
ряд проектів, які сприяли побудові професійного розвитку 
української адвокатури відповідно до європейських стандартів 
та підвищенню рівня обізнаності адвокатів щодо механізмів за-
хисту прав людини в міжнародній правозастосовній практиці, 
зокрема, шляхом організації та проведення освітньо-навчаль-
них та науково-практичних заходів, в тому числі, семінарів, тре-
нінгів, форумів, конференцій, круглих столів як в Україні, так і 
за її межами, в тому числі, за сприяння та участі міжнародних 
організацій. А саме: 

 — організація заходів з підвищення кваліфікації для адво-
катів; 

 — проведення лекцій у Вищій школі адвокатури; 

 — організація лекцій/практичних кейсів для студентської 
молоді; 

 — виступи на заходах з підвищення кваліфікації для адво-
катів; 

 — представництво Комітету у науково-практичних конфе-
ренціях, зокрема, в Національному університеті «Одесь-
ка юридична академія».

Наступним вагомим кроком, який був здійснений Комітетом на 
шляху євроінтегранції, – встановлення та підтримка ділових 
зв’язків із представниками міжнародних органів адвокатури, 
зокрема Іспанії, Туреччини, Німеччини, Франції, Італії, Молдо-
ви тощо. З метою інтегрування європейських стандартів в ад-

вокатуру України, у 2019 р. Головою Комітету було проведено 
плідну роботу задля налагодження ділових зв’язків із міжна-
родними організаціями, зокрема: Радою Європи, в тому числі 
її структурними органами; Європейським судом з прав люди-
ни; представництвами органів адвокатур європейських країн, 
а також забезпечення розвитку правозастосовної практики в 
Україні. Наразі існує налагоджений механізм для подальших 
навчальних візитів як до органів ЄС так і, безпосередньо, до ко-
лег адвокатів з-за кордону.

Одним із основних завдань Комітету є організація розро-
блення, друку та оприлюднення для загального користування 
роз’яснювальних та аналітичних матеріалів, в тому числі мето-
дичних рекомендацій, пам’яток, інших допоміжних роз’яснень 
та матеріалів, з актуальних правових питань розвитку інституту 
захисту прав та інтересів людини в правозастосовній практиці 
європейських інституцій. Саме тому Комітет реалізував про-
ект, який є вагомим внеском в розвиток сучасної адвокатури. 
Оскільки під час здійснення незалежної професійної діяль-
ності у ненормований час роботи адвокат змушений здійс-
нювати представництво інтересів клієнта у судах України та 
інших установах будь-яких форм власності – то «зал судових 
засідань» є робочим місцем адвоката, яке повинно відповіда-
ти вимогам законодавства про працю (а це, в свою чергу, що-
найменше стіл та стілець), охороні праці та санітарним нормам 
щодо освітлення, рівнів вібрації і шуму, мікроклімату в примі-
щенні тощо. Відсутність належних умов для здійснення роботи 
адвоката є перешкодою для реалізації прав та свобод людини і 
громадянина, які передбачені Конституцією України.

Для недопущення вищезазначеного порушення прав адвока-
тів, Комітет здійснив проектну роботу, яка складалася з наступ-
них етапів:

1. Виявлення перешкод в роботі адвоката, які виникають під 
час участі в судових процесах.

2. Проведення дослідження щодо відсутності або наявно-
сті відповідної проблеми з робочим місцем адвоката у 
судових залах в країнах Європейського Союзу, вивчено 
практику Європейського суду з прав людини щодо дано-
го питання.

3. Ініціювання співпраці з народними депутатами України 
для подальшого вирішення цієї проблеми.

4. Підготовка та безпосереднє подання «Звернення» до 

Звіт про діяльність Комітету по наближенню 
системи адвокатури України  до європейських 
правових стандартів НААУ за 2019 рік
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Ради адвокатів України, з детальним аналізом та механіз-
мами вирішення даного питання.

5. Отримання рішення Ради адвокатів України з наявними 
фактами підтвердження актуальності даного питання та 
шляхами вирішення.

6. Підготовка матеріалів, розроблення та друк бланків Комі-
тету, аналіз актуальної бази органів суду України.

7. Підготовка, друк та направлення рішення Ради адвокатів 
України до Голів судів України, а саме: 

 — Голові Верховного Суду Данішевській Валентині 
Іванівні;

 — Заступнику Голови Верховного Суду, голові Каса-
ційного господарського суду Львову Богдану Юрі-
йовичу;

 — Голові Касаційного адміністративного суду Смоко-
вич Михайлу Івановичу;

 — Голові Касаційного кримінального суду Кравченко 
Станіславові Івановичу;

 — Голові Касаційного цивільного суду Гулько Борису 
Івановичу;

 — у 37 апеляційних судів;

 — у 50 місцевих судів.

Тож, Комітетом у найкоротші строки було проінформовано 
92 Голови судів України про відповідне рішення Ради адво-
катів України.

8. Отримання листів у відповідь на рішення Ради адвокатів 
України, якими представники судової гілки влади повні-
стю підтримали необхідність проінформувати про дове-
дення змісту рішення Ради адвокатів України на зборах 
суддів та підтримали необхідність повного забезпечення 
адвокатів України тимчасовим робочим місцем поряд зі 
своїм довірителем в залі суду.
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І. Підготовка тематичних статей та виступів у ЗМІ:

1. За період 2019 року членами Комітету підготовлено низку 
тематичних статей та виступів у ЗМІ, зокрема: 6 статтей та 
виступів Юдіна О., 6 публікацій Сенюти І., 2 публікації Терешко 
Х., 5 статтей та виступів Кашинцевої О., 1 публікація Валах В., 
1 стаття Калинюк Н. та Савки І., 1 публікація Дюжева Д., 1 стаття 
Савелової Ю.

ІІ. Діяльність Комітету згідно з затвердженим 
планом роботи:

Співпраця з проектом РЄ «Посилення імплементації 
європейських стандартів прав людини в Україні» в межах 
навчального курсу з медичного права «Основні принципи 
захисту прав людини у сфері біомедицини»

• Тренінг для адвокатів за програмою HELP на тему: «Основні 
принципи захисту прав людини у біомедицині» (тренери – 
І.Сенюта, Х.Терешко, 13.04.2019 р., м. Львів та 25.05.2019 р.  
м. Харків);

• Презентація навчального курсу за програмою HELP на 
тему: «Основні принципи захисту прав людини у біоме-
дицині» та проведення навчання для тренерів. З-поміж 
учасників, які пройшли навчання – 20 членів Комітету  
(23.11.2019 р.,м. Київ). 

• Участь в організації та проведенні науково-практичних 
заходів у сфері медичного права спільно з Національною 
асоціацією адвокатів України та Вищою школою адвокатури 
НААУ

• Членами Комітету проведено 7 вебінарів, 14 семінарів,  
2 круглих столи та 1 навчальний курс на базі НААУ та Вищої 
школи адвокатури НААУ.

• Головою Комітету підготовлено 20 науково-практичних 
коментарів для сайту ВША НААУ.

• Заходи в рамках Всеукраїнського тижня права

• В рамках Всеукраїнського тижня права членами Комітету 
було проведено 5 тренінгів, 9 лекцій, 4 семінари, 2 безкош-
товних виїздних консультації та виступ на конференції.

• Участь в організації та проведенні науково-практичних 
заходів, присвячених проблематиці за профілем Комітету

• Члени Комітету за 2019 рік взяли участь у 13 семінарах,  
5-ти виступах, 4 лекціях, 5-ти конференціях, 4-х круглих 
столах, 5-ти тренінгах, 2-х експертних робочих зустрічах, 
форумах, вебінарах тощо.

• Співпраця з міжрегіональними ресурсно-комунікаційними 
платформами – правовими клубами «PRAVOKATOR»

• У співпраці членами Комітету проведено 4 семінари,  
2 виступи і тренінг на тематику медичного права.

ІІІ. Міжнародна співпраця

• VII конференція Європейської асоціації медичного права 
(European Association of Health Law) “Інновації та охорона 
здоров’я: нові виклики для Європи” (25-27.09.2019 р.,  
м. Тулуза, Франція). У заході з доповіддю та модеруванням 
на воркшопі взяла участь Ірина Сенюта, стендову доповідь 
представила – Христина Терешко. 

Звіт про роботу Комітету медичного і 
фармацевтичного права та біоетики НААУ 
за 2019 рік
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• Засідання Генеральної асамблеї Європейської асоціації 
медичного права (European Association of Health Law) 
(26.09.2019 р., м. Тулуза, Франція).

• 22 листопада 2019 р. підписаний меморандум про взаємо-
розуміння між Національною асоціацією адвокатів України 
та Всесвітньою асоціацією медичного права. Підписанти 
меморандуму – Валентин Гвоздій, заступник Голови НААУ 
та Кеннет Бергер, Генеральний секретар ВАМП. Сторони 
домовились співпрацювати, зокрема, в таких напрямах: 
розробка спільних навчальних продуктів для адвокатів, 
спрямованих на підвищення кваліфікації, організація і про-
ведення спільних науково-практичних заходів, підготовка 
методичних і аналітичних матеріалів.

• Публікація статті в Інформаційному бюлетені Європейської 
асоціації медичного права (2nd issue of 2019 Newsletter) 
щодо ключових новин у сфері медичного права в Україні, 
підготовлена Іриною Сенютою. З-поміж новин, інформа-
ція про співпрацю Комітету з ВША НААУ щодо навчальних 
курсів з медичного права, про навчальний курс з медично-
го права HELP «Основні принципи захисту прав людини у 
сфері біомедицини», який впроваджуватиметься в Україні 
спільно РЄ та НААУ, книжкові надбання. З повним текстом 
Інформаційного бюлетеня ЄАМП можна ознайомитись за 
посиланням:  
https://bit.ly/3fjxtBo

ІV. Підготовка аналітичних матеріалів (висновків, 
коментарів, проектів нормативно-правових актів, 
методичних рекомендацій тощо)

• Підготовка пропозицій до проекту Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
сприяння формуванню відповідального батьківства» (підго-
тувала Ірина Сенюта);

• Правовий висновок Комітету медичного і фармацевтичного 

права та біоетики щодо проекту Закону України No 2089 від 
06.09.2019 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо підвищення доступності лікарських 
засобів для громадян» (підготувала Оксана Кашинцева);

• Науково-практичний висновок до проєкту Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо реалізації прав підлітків у сфері охорони здоров’я» 
(підготувала Ірина Сенюта);

• Підготовка методичних рекомендацій для адвокатів «Пра-
вові позиції Європейського суду з прав людини у сфері 
охорони здоров’я» (автор – Ірина Сенюта).

V. Робота зі ЗМІ 

1. Олег Юдін та Вікторія Валах взяли участь у телевізійній 
передачі Одеського регіонального каналу «7 канал» – 
«Вакцинація – примус та порушення громадянських прав 
чи турбота про націю» (04.02.2019 р.).  
https://bit.ly/2ymUzXn

2. Валах В. В. взяла участь у передачі «Тема дня» щодо 
прав не вакцинованих дітей відвідувати дитячі садки та 
школи 15.08.2019 р.  
https://bit.ly/2SE3ESp

3. Валах В. В. взяла участь у передачі «Золота середина» 
(Тема «Хімічна кастрація: за та проти») 16.09. 2019 р.  
https://bit.ly/3fn1oIO

4. Кашинцева О. Ю. участь у радіопередачі «Про міжнародні 
закупівлі лікарських засобів»  
https://bit.ly/3fpbUQ0

VІ. Адвокаційна робота членів Комітету

Проведення адвокаційної кампанії щодо ратифікації Конвенції 
про захист прав і гідності людини щодо застосування біології 
та медицини: Конвенції про права людини та біомедицину від 
04.04.1997 р., яку Україна підписала 22.03.2002 р., проте не 
ратифікувала. 

Підготовка відкритого листа щодо проекту Закону «Про вне-
сення змін до деяких законів України щодо ліквідації штучних 
бюрократичних бар’єрів та корупціогенних чинників у сфері 
охорони здоров’я» (No 2429). 

https://bit.ly/3fjxtBo
https://bit.ly/2ymUzXn
https://bit.ly/2SE3ESp
https://bit.ly/3fn1oIO
https://bit.ly/3fpbUQ0
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Комітет з сімейного права було створено як Секцію у структурі 
Національної асоціації адвокатів України (далі – НААУ) згідно із 
розпорядженням Голови НААУ, РАУ No 6 від 25 січня 2018 року. 
28 серпня 2019 року Секцію з сімейного права реформовано 
у Комітет з сімейного права НААУ. Голова Комітету з сімейного 
права НААУ - Гаро Ганна Олександрівна.

Метою Комітету є сприяння розвитку сімейного права, забез-
печення ефективного захисту прав суб’єктів сімейних право-
відносин, поглиблення практичного досвіду адвокатів, шляхом 
створення алгоритмів та стратегій судового та позасудового 
захисту прав та інтересів учасників сімейних правовідносин.

Робота Комітету у 2019 році була зосереджена на таких ос-
новних напрямках, як:

1. Організація та проведення семінарів, 
конференцій, тренінгів та інших заходів НААУ:

У Вищій школі адвокатури НААУ членами Комітету з сімейного 
права проведено 39 заходів з підвищення кваліфікації адвока-
тів (семінари та вебінари). Лекторами заходів були Голова Комі-
тету Ганна Гаро та члени Комітету: Дмитро Незвіський, Вікторія 
Валах, Анна Круглякова, Тетяна Водоп’ян, Ірина Гроза, Лариса 
Гретченко, Ольга Спектор. 

2. Підписання меморандумів за ініціативи 
Комітету:

18 липня 2019 року за сприяння Комітету з сімейного права 
НААУ були укладені наступні меморандуми про співробітни-
цтво:

 — Національної асоціації адвокатів України з Нотаріальною 
палатою України. У рамках роботи даного Меморандуму із 
залученням членів Комітету з сімейного права передбача-
ється: участь у розробці проектів нормативно-правових ак-
тів у сфері сімейного права; спільна участь в наукових, до-
слідницьких та інших програмах і проектах, спрямованих на 
розвиток сімейного права; спільна підготовка аналітичних та 
методичних матеріалів, збір та узагальнення практики пра-
вореалізації і правозастосування у сфері сімейного права.

 — Національної асоціації адвокатів України з Громадською ор-
ганізацією “Асоціація сімейних медіаторів України”. Мемо-
рандум передбачає залучення членів Комітету з питань ме-
діації НААУ та Комітету з сімейного права НААУ до розробки 
спільних пропозицій і рекомендацій щодо проектів законів 
та інших нормативно-правових актів, державних програм і 
планів дій, спрямованих на забезпечення якості надання в 

Україні послуги сімейної медіації.

 —  Національної асоціації адвокатів України з Громадською ор-
ганізацією «Ліга медіаторів України». Із залученням членів 
Комітету з питань медіації НААУ та Комітету з сімейного пра-
ва НААУ, в рамках Меморандуму передбачається розробка 
спільних пропозицій і рекомендацій щодо проектів законів 
та інших нормативно-правових актів, державних програм і 
планів дій.

 — Національної асоціації адвокатів України  та Центру сімей-
но-правових досліджень. Співпраця передбачає здійснення 
досліджень у сфері сімейного права та ведення навчальної і 
наукової діяльності задля розвитку сімейних правовідносин 
на основі кращих європейських й світових практик.

У Меморандум закладено такий напрямок, як вивчення та 
аналіз реального стану і тенденцій розвитку сімейних право-
відносин в Україні і світі, а також розробка на базі цього ре-
комендацій органам влади, громадським об’єднанням тощо; 
популяризацію правозахисних ідей й міжнародних стандартів 
прав людини та основоположних свобод.

НААУ укладено меморандум із громадською організацією 
“Студія сучасного права”. Документ передбачає головну мету 
– співпрацю, обмін інформацією і досвідом Сторін, здійснення 
практичної діяльності у сфері забезпечення верховенства пра-
ва, захисту прав і свобод людини і громадянина на основі рів-
ноправності та дотримання загальноприйнятих норм й прин-
ципів міжнародного права, з метою сприяння наближенню 
українського законодавства та правозастосовної практики до 
найкращих світових стандартів і виконання міжнародно-право-
вих зобов’язань України.

3. Співпраця з комітетами НААУ та іншими 
структурними підрозділами:

Розпорядженням Голови НААУ, РАУ від 29 жовтня 2019 року 
створено спільну робочу групу адвокатів Комітету захисту прав 

Звіт про діяльність Комітету з сімейного 
права НААУ за 2019 рік
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людини та Комітету з сімейного права під назвою «Адвокат ди-
тини», метою якої є підготовка змін до чинного законодавства 
України щодо реалізації безпосереднього права дитини на 
доступ до правової допомоги незалежно від позиції чи згоди 
другого з батьків (обох батьків), розробка методичних рекомен-
дацій та стандартів для адвокатів щодо захисту і представни-
цтва дитини, практичне впровадження запропонованих змін та 
проведення навчальних семінарів.

4. Підготовка аналітичних і методичних матеріалів:

09 жовтня 2019 року Комітетом у співпраці з Центром сімей-
но-правових досліджень, медіаторами Асоціації сімейних ме-
діаторів України та Ліги медіаторів України підготовлено мето-
дичні рекомендації для адвокатів "Мирне вирішення сімейних 
спорів".

Посібник розкриває тему мирного врегулювання спорів, які 
виникають у сімейних відносинах. У рекомендаціях деталь-
но описано способи мирного вирішення сімейних спорів; 
розкрито як відбувається сімейна медіація, наведено при-
клади кейсів, які допоможуть розібратися у практичній ді-
яльності медіатора; розписано про особливості переговорів 
у сімейних спорах, а також про специфіку процедури вре-
гулювання спору за участю судді; визначено документи, в 
яких можуть закріплюватися результати мирного вирішен-
ня сімейних спорів; описано роль адвоката під час супрово-
ду сімейного спору та визначено, як здійснити пошук і вибір 
медіатора. Методичні рекомендації доступні за посиланням:  
http://bit.ly/2Vyh0Qu

5. Збір та узагальнення практики правореалізації і 
правозастосування у сфері сімейного права:

Комітетом з сімейного права НААУ було підготовлено 
ДАЙДЖЕСТ правових позицій Верховного Суду у сімей-
них спорах за І півріччя 2019 року щодо: загальних поло-
жень про шлюб, шлюбного договору, права подружжя на 
спільне майно, походження дитини, поновлення та позбав-
лення батьківських прав, аліментних зобов’язань, взаємо-
відносин з органами опіки та піклування й інших питань, пов’я-
заних із правами дитини. PDF-версія дайджесту за посиланням  
https://bit.ly/2yvlIqY

В грудні 2019 року Комітет підготував та опублікував Бю-
летень (інформаційний дайджест новин у сфері сімейного 
права) за 3 квартали 2019 року, в якому відображено: новини 
Комітету, новели (актуальні зміни) законодавства, судова прак-
тика, наукові публікації, дисертації та інші публікації у сфері 

діяльності Комітету. PDF-версія Бюлетеню за посиланням:  
https://bit.ly/35KsN3j

Крім того, Комітетом було підготовлено Дайджест правових 
позицій ЄСПЛ щодо України по статті 8 Конвенції про за-
хист прав людини і основоположних свобод "Право на по-
вагу до приватного та сімейного життя" за період з 2005 р. 
три квартали 2019 р. PDF-версія дайджесту за посиланням:  
https://bit.ly/35yJSwR

6. Участь у розробці проектів нормативно-правових 
актів у сфері сімейного права, пропозицій до 
них і чинного законодавства, спрямованого на 
оптимізацію захисту прав суб’єктів сімейних 
правовідносин:

Комітетом (Головою Комітету Ганною Гаро та членом Комітету 
Вікторією Сандулєєвою) були підготовлені зауваження та про-
позиції до проекту Закону України «Про внесення змін до де-
яких законодавчих актів України щодо сприяння формуванню 
відповідального батьківства», яким передбачається внесення 
змін до Сімейного кодексу України та інших законодавчих ак-
тів щодо посилення відповідальності батьків й інших осіб, які 
опікуються дітьми під час виконання ними своїх батьківських 
обов’язків з метою забезпечення найкращих інтересів дитини. 

29 жовтня 2019 року під час спільної наради за участю уповно-
важених осіб Міністерства соціальної політики України, Упов-
новаженого Президента України з прав дитини, Міністерства 
охорони здоров’я України, адвокатів Національної асоціації 
Адвокатів України, узгоджувалися позиції щодо розробленого 
проекту закону.

http://bit.ly/2Vyh0Qu
https://bit.ly/2yvlIqY
https://bit.ly/35KsN3j
https://bit.ly/35yJSwR


160

Звіт Національної Асоціації Адвокатів України 2019

1. Робота щодо участі у створенні навчальних 
програм, проведення тематичних семінарів та 
тренінгів для адвокатів у сфері ІТ-права: 

1.1. ФОРУМ «ІТ ІНДУСТРІЯ: РЕАЛІЇ СУДОЧИНСТВА ТА АДВО-
КАТУРА»

12 липня 2019 року Національна асоціація адвокатів України 
спільно із Адвокатським об'єднанням «Бачинський та партне-
ри» провели Форум «ІТ індустрія: реалії судочинства та адво-
катура», м. Львів.

Під час Форуму було обговорено питання трудових спорів в ІТ 
сфері, проаналізовано проблеми судового захисту комерцій-
ної таємниці та конфіденційної інформації, опрацьовано тему 
обшуків та кримінально-правового захисту ІТ бізнесу, а також 
практика ЄСПЛ у сфері ІТ права.

Форум було належним чином акредитовано, а саме всі 5 за-
явлених тем від 5 спікерів. За результатами учасники в онлайн 
режимі проходили тестування та могли отримати відповідну 
кількість балів з підвищення кваліфікації.

Кількість учасників становила 50 осіб. Тривалість Форуму –  
5 годин.

1.2. LVIV IT LAW FORUM

15 листопада 2019 року Голова комітету Бачинський Тарас Во-
лодимирович, спільно з іншими учасниками, взяв участь у LVIV 
IT LAW FORUM, у якому Комітет виступив як один із партнерів 
та організаторів.

Заявлені учасники обговорили низку важливих запитань, а 

саме: переваги та недоліки заборони розробникам співпрацю-
вати з конкурентами та іншими клієнтами; можливість відшко-
дування шкоди, завданої підрядником; "внутрішні" та "зовнішні" 
юристи: який формат супроводу ІТ бізнесу є більш ефективним.

Форум став підґрунтям для можливої подальшої співпраці із 
іншими організаціями та залученням нових членів у комітет з 
ІТ-права при Національній асоціації адвокатів України.

2. Робота щодо співпраці з громадськими 
організаціями, інституціями, навчальними 
установами:

2.1. СПІВПРАЦЯ З ONLINE LAW SCHOOL

18 січня 2019 року Комітет з ІТ-права підписав меморандум про 
співробітництво із сервісом онлайн - освіти Online Law School.

Члени комітету з ІТ-права є тренерами у навчальних програмах 
Online Law School, в тому числі у oнлайн курсі з ІТ права.

Комітет спільно із Online Law School розробили два унікальні 
спецкурси по вивченню ІТ-права, які включають в себе ви-
вчення як базових тем, зокрема: договори в ІТ, корпоративне 
та податкове структурування ІТ-бізнесу в Україні, міжнародне 
корпоративне та податкове структурування, юридичне забез-
печення веб-ресурсів та правові ризики в роботі ІТ-компаній, 
а також інші, більш вузькі теми курсів, такі як: Smart-contracts, 
LegalTech сервіси на технології блокчейну, e-commerce, ме-
діація як спосіб вирішення спорів в ІТ, інтернет-спори, GDPR 
– практичне застосування, правові аспекти криптовалют, токе-
нізованих активів.

Онлайн курс закінчили десятки студентів та юристів, які лише 
розпочинають вивчати галузь ІТ-права.

2.2. ПОСІБНИК «ОСНОВИ ІТ-ПРАВА»

Голова комітету Бачинський Т.В., у співавторстві із юристами 
та адвокатами, розробили посібник «Основи ІТ-права», який 
побудований на практичному досвіді юридичного супроводу 
ІТ-компаній в Україні. Посібник, в першу чергу, присвячений 
аналізу судової практики та кейсів. З метою порівняння та ви-
вчення зарубіжного досвіду у сфері ІТ-права здійснено аналіз 
та показано досвід США та країн ЄС.

Навчальний посібник «Основи ІТ-права» включений у топ-
20 рекомендованої юридичної літератури України за версією 
Юридичної Газети. 

Звіт про результати роботи Комітету з 
IT-права за 2019 рік
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За період 2019 року Молодіжним комітетом НААУ – «UNBA 
NextGen» здійснено діяльність у таких напрямках:

1. Проведення заходів підвищення кваліфікації для 
адвокатів

За напрямом підвищення кваліфікації адвокатів Комітетом ор-
ганізовано 18 заходів на базі Вищої школи адвокатури НААУ, як 
в місті Києва так і в регіонах України. 

2. Організація заходів Комітетом/за участі 
Комітету

Голова Комітету UNBA NextGen Владислав Білоцький та члени 
Ради комітету Владислав Власюк, Катерина Ковалевська і Євге-
нія Хахіна, голова Комітету з підвищення професійної кваліфі-
кації Олена Сібільова 4-7 квітня 2019 р. взяли участь у щорічній 
весняній конференції Європейської асоціації молодих адвока-
тів, яка відбулася в м. Кишиневі (Молдова).

Конференція була присвячена темі гармонізації національ-
ного законодавства до законодавства Європейського Союзу 
(«Acquis communautaire»). Учасниками конференції стали мо-
лоді адвокати з країн Східної та Західної Європи. На відкритті за-
ходу були присутні представники Асоціації адвокатів Молдови, 
посольства США та делегації Європейської Комісії у Молдові. 
У ході дводенної дискусії йшлося про стратегічне планування, 
досвід окремих країн у практичній адаптації цивільного і гос-
подарського права до вимог ЄС. Окреме питання присвячено 
фінансовим операціям за механізмом Кейптаунської конвенції.

В ході конференції також відбулася зустріч з керівництвом Єв-
ропейської асоціації молодих адвокатів. Українська делегація 
домовилася про продовження співпраці з EYBA, зокрема, про-
ведення спільних заходів в Україні з тематики права Євросоюзу 
та роботи адвокатів у ЄСПЛ.

23 квітня 2019 року члени ради комітету «UNBA NextGen» Віта-
лій Власюк та Олена Мироненко-Шульган виступили спікера-
ми під час круглого столу “Протидія булінгу: перші вироки та 
подальше формування практики”, який відбувся у приміщенні 
Київської міської державної адміністрації. Організаторами ви-
ступила Національна асоціація адвокатів України та ГО “Соці-
альна справедливість “Совість”. 

Адвокати молодіжного комітету НААУ «UNBA NextGen» Віталій 
Власюк та Олена Мироненко-Шульган запровадили ініціативу 
“СтопБулінг”, в рамках якої разом із колегами надаватимуть 
pro bono правову допомогу жертвам булінгу.

Основними цілями Адвокатської ініціативи “СтопБулінг” є: 

 — координація роботи адвокатів в справах, де є ознаки булінгу; 

 — підвищення правової обізнаності громадян та учасників уч-
бового процесу з питань булінгу. 

В Україні проблематика булінгу є надзвичайно гострою. Однією 
із відповідей на неї стало прийняття законодавчих змін, якими 
поняття булінгу запроваджено в законодавство і передбачені 
види відповідальності. Закон «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо протидії булінгу» діє з 19 січня 
2019 року. Проте, для того щоб закладені у законодавство ме-
ханізми запрацювали, необхідні зусилля громадськості та ад-
вокатів.

Молодіжний комітет NextGen Національної асоціації адвокатів 
України став членом Європейської асоціації молодих адвокатів 
(The European Young Bar Association, EYBA).

Представники комітету NextGen НААУ Барбашин Сергій та Бі-
лоцький Владислав успішно презентували комітет та НААУ на 
літній конференції EYBA у Римі, що відбулася 20-23 червня 
2019 року.

Європейська асоціація молодих адвокатів є європейською не-
прибутковою організацію, заснована у травні 1993 році. Мета 
діяльності EYBA – представництво та захист інтересів молодих 

Звіт про роботу Молодіжного Комітету 
НААУ – “UNBA NextGen” за 2019 рік
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юристів і адвокатів по всій Європі, організація курсів, конгресів, 
заходів, зустрічей та сесій з метою постійного оновлення своїх 
членів та розширення контактів з колегами з Європи. 

На літній конференції EYBA 2019 у Римі представники Коміте-
ту провели презентацію НААУ та комітету NextGen керівному 
складу та учасникам асоціації. Особливу зацікавленість учас-
ники проявили щодо структури НААУ, наявності та діяльності 
ВША, роботі молодіжного комітету, що відповідає меті діяльно-
сті EYBA.

За результатами попередніх перемовин, EYBA готова розгля-
нути Україну для проведення наступної літньої конференції. 
Відповідний результат був досягнений завдяки спільній робо-
ті учасників комітету NextGen, у тому числі після відвідування 
конференції EYBA у Молдові, що відбулася восени 2019 р.

17 серпня 2019 р. молодіжний Комітет NextGen провів другий 
Summer Gathering для молодих адвокатів і юристів, який зібрав 
понад три сотні гостей. Партнерами заходу були юридична 
фірма GOLAW та світовий бренд Jack Daniels. Вечірка відбувся 
у локації на березі Дніпра «Perfect Place» (Венеціанський ос-
трів, Золотий пляж). За пропозицією Комітету, захід було прове-
дено під гаслом «вчись та розважайся». У день проведення ве-
чірки відбулася можливість відвідати курс з адвокатської етики 
за спеціальною ціною. Курс акредитовано Експертною Радою 
і проведено на базі Вищої школи адвокатури НААУ, за відвіду-
вання якого зараховувалися 2 бали з підвищення кваліфікації.

Мафія для адвокатів

Обмін досвідом та нетворкінг між адвокатами та юристами – 
одна із цілей діяльності молодіжного комітету UNBA NextGen. 
Продовжуючи неформальні зустрічі між колегами, Комітетом 
успішно проведено низку заходів: “Мафія для адвокатів” (6 лю-
того, 13 березня, 10 квітня, 5 червня, 17 липня, 4 жовтня 2019 
р.). Найяскравішими були костюмовані мафії у стилі Halloween  
(31 жовтня) та у стилі “Great Gatsby” (23 грудня). 

1. Робота представництв молодіжного комітету UNBA NextGen 
в регіонах України:

Рівне

5 жовтня та 9 листопада 2019 року у місті Рівне за підтримки 
Молодіжного Комітету Національної асоціації адвокатів України 
«UNBA NextGen» та Ради адвокатів Рівненської області відбув-
ся захід «MY MORNING MOTIVATION» для адвокаток та юристок.

Під час події учасниці практикували ранкове тренування, спі-
кер тренінгу – адвокат, Вікторія Пінчук розповіла про те, як 
здійснити «апгрейд» звичного режиму юриста та інтегрувати 
ранкову мотивацію до свого стилю життя.

Всі присутні мали змогу отримати корисні рекомендації щодо 
налаштування активного ранку, обмінятись досвідом власних 
тренувань, поспілкуватись в приємній атмосфері.
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Комітет з питань гендерної політики НААУ 
створено розпорядженням Голови НААУ, РАУ №  
20 від 7 березня 2019 року, як постійно діючий 
колегіальний дорадчий орган. 

Метою створення Комітету є розвиток жіночого лідерства в 
юридичній, зокрема адвокатській, професії. Очолила новоство-
рений Комітет адвокат Ольга Просянюк. 

Основні заходи, в яких у 2019 році взяли участь члени Комітету 
з питань гендерної політики НААУ:

22 жовтня 2019 року відбулась зустріч за участі Ольги Про-
сянюк, Голови Комітету з питань гендерної політики НААУ, 
Ольги Поєдинок, Голови Комітету з питань юридичної осві-
ти НААУ, та Ганни Гаро, Голови Комітету з сімейного права 
НААУ та Координатора комітетів НААУ. 

Голови комітетів обговорили напрямки діяльності Комітету з 
питань гендерної політики з метою реалізації забезпечення 
рівності прав та можливостей жінок і чоловіків у професійній 
діяльності. Заплановано проведення статистичних і аналітич-
них досліджень, роботу з молоддю (зокрема, програми ментор-
ства), налагодження національної та міжнародної співпраці зі 
спорідненими організаціями, які спеціалізуються на питаннях 
гендерної політики.

18 грудня 2019 року за ініціативи Комітету з питань гендерної 
політики НААУ було проведено зустріч у форматі обміну дум-
ками та взаємного обговорення на тему: «Гендерна рівність 
у сфері кримінального права та процесу: проблеми та ри-
зики. Погляд жінки-адвоката», який об’єднав жінок-правників, 
які спеціалізуються у сфері кримінального права та процесу. 

Серед питань, що були обговорені в ході зустрічі: причини, які 
спонукали обрати кримінальну практику; виклики з якими сти-
калися під час навчання (реакція рідних, одногрупників, викла-
дачів); наявність конфліктних ситуацій з колегами-чоловіками 
через упереджене ставлення останніх до жіночої статі; реак-
ція на участь у справі спікерок, з огляду на їхню стать з боку 
процесуальних опонентів (слідчих, прокурорів, суддів та інших); 
виклики, з якими зустрічалися в процесі побудови кар’єри на 
різних етапах; випадки відмов клієнтів від співпраці через стать 
і, навпаки, акцент на співпраці зі cпікеркою, як жінкою.

За результатами зустрічі присутні погодили необхідність та 
важливість продовження проведення аналогічних зустрічей в 
майбутньому.

Звіт про діяльність Комітету з питань 
гендерної політики НААУ за 2019 рік
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Комітет з питань електронного судочинства та кібербезпе-
ки адвокатської діяльності є постійно діючим колегіальним 
дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації 
адвокатів України відповідно до Рішення РАУ № 52 від 12 
квітня 2019 року.

Комітет був створений з метою вивчення питань та практики 
впровадження способів та методів кібербезпеки та захисту 
інформації, засобів зв’язку, автоматизованих систем, телеко-
мунікаційних та електронних систем та мереж, систем елек-
тронного судочинства та обміну документами між учасниками 
судового процесу, електронних доказів, комп’ютерної техніки, 
які використовуються адвокатами при наданні правової допо-
моги, містять інформацію, що є предметом адвокатської таєм-
ниці та розробки ефективних засобів захисту такої інформації, 
електронних документів, електронних доказів, адвокатської та-
ємниці, електронних даних, які належать адвокатам та/або були 
отримані ними при здійсненні адвокатської діяльності (забез-
печення кібербезпеки адвокатської діяльності).

За період діяльності комітету у 2019 році разом з Комітетом з 
підвищення професійної кваліфікації НААУ та експертами 
Лабораторії комп’ютерної криміналістики було проведено 
заходи з підвищення кваліфікації адвокатів Рівненської, Мико-
лаївської, Одеської, Луганської, Житомирської, Дніпропетров-
ської, Хмельницької областей з питань кіберзахисту, електро-
нних доказів, комп’ютерно-технічних експертиз та кіберетики у 
сфері адвокатської діяльності.

За результатами проведених заходів отримано від адвокатів 
багато запитів та відповідних побажань стосовно того, які саме 
питання є цікавими, і щодо яких саме напрямків у сфері кібер-
захисту є запит на отримання відповідних даних, інформації і 
практичних даних.

Діяльність Комітету здійснюється на засадах співпраці з інши-
ми комітетами та різними організаціями, експертами та спеці-
алістами. Так, на сьогодні спеціалістом у сфері кіберзахисту 
та комп’ютерно-технічних досліджень, який спільно з члена-
ми комітету здійснює діяльність експертів в ТОВ “Лаборато-
рія комп’ютерної криміналістики”, є Сергій Денісенко. З 2004 
року по 2015 рік він працював як експерт-начальник сектору 
комп’ютерно-технічних досліджень в НДЕКЦ при ГУМВС Укра-
їни в Київській області, з серпня 2015 року працює на посаді 
виконавчого директора ТОВ «Лабораторія комп’ютерної кримі-
налістики».  

В планах діяльності комітету на 2020 рік є проведення захо-
дів, спрямованих на підвищення кваліфікації адвокатів у сфері 
кіберзахисту та цифрової криміналістики, етичної поведінки у 
цифровому просторі. Завершення спільної праці над методич-
ними матеріалами для адвокатів з зазначених питань.

Звіт про діяльність Комітету з питань електронного 
судочинства та кібербезпеки адвокатської 
діяльності НААУ за 2019 рік
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Комітет з інтелектуальної власності НААУ утворено роз-
порядженням Голови НААУ, РАУ № 110 від 03 вересня 2019 
року, як постійно діючий колегіальний дорадчий орган. Ме-
тою створення Комітету є сприяння розвитку системи пра-
вової охорони і захисту інтелектуальної власності, а також 
сприяння задоволенню професійних потреб адвокатів у 
сфері інтелектуальної власності.

Комітет очолює Микола Потоцький, д.ю.н., адвокат, начальник 
відділу сприяння захисту прав ДП «Укрпатент». Заступник Го-
лови Комітету Сергій Барбашин, адвокат, керуючий партнер 
TRUSTME Law Firm, член комітету NextGen НААУ. 

На сьогодні Комітет нараховує близько 30 членів та динамічно 
розвивається. 

Робота Комітету у 2019 році була зосереджена на 
таких основних напрямах, як:

1. Підвищення кваліфікації адвокатів у сфері інтелектуаль-
ної власності:

За напрямом підвищення кваліфікації адвокатів Комітетом ор-
ганізовано низку заходів, як в місті Києві так і в регіонах України. 

У Вищій школі адвокатури НААУ проведено 19 заходів, участь 
у яких взяли більше 1200 осіб. Лекторами заходів були Голова 
Комітету Микола Потоцький, заступник голови Комітету Сергій 
Барбашин та члени Комітету, зокрема: Ганна Прохорова, Ірина 
Городецька, Олег Чернобай, Катерина Сопова, Пилип Білиць-
кий, Анна Кравчук, Дмитро Стефанович, Ігор Стародубов, Юлія 
Прохода.

Також, членами Комітету регулярно проводяться вебінари, се-
ред яких: «Реєстрація торговельних марок у 2019 році», (прове-
дений 25.04.2019 р.), «Торговельні марки – що необхідно знати 
для успішної реєстрації» (дата проведення 30.05.2019 р.), «Тор-
говельні марки – набуття розрізняльної здатності» (03.07.2019 
р.), «Набуття торговельними марками розрізняльної здатності» 
(23.10.2019 р.).

Заступником голови Комітету Сергієм Барбашиним окремо 
запроваджені неформальні заходи для спілкування між адво-
катами та фахівцями у сфері інтелектуальної власності. До та-
ких заходів можна віднести IP breakfast, що проводилися з тем 
«Актуальні питання щодо діяльності організацій колективного 
управління (15.11.2019), а також «Інтелектуальна власність та ре-
клама» (17.12.2019).

2. Набір активних учасників Комітету та розширення сфери 
його діяльності.

Добір нових учасників здійснюється шляхом оголошень та 
запрошень, що здійснюються на заходах Комітету. Станом на 
грудень 2019 р. до Комітету було подано 23 заявки до вступу у 
члени та планується до затвердження первинний склад у кіль-
кості 15 учасників. 

3. Моніторинг проблем ір-сфери та донесення позиції адво-
катського середовища до органів влади.

За напрямом моніторинг проблем ір-сфери 20 вересня 2019 
року Комітетом було проведено круглий стіл на тему: «Вищий 
суд з питань інтелектуальної власності: стан формування», 
присвячений проблемам створення цього суду, забезпечення 
публічності та прозорості формування його складу, а також пи-
танням законодавчого, експертного та організаційного забез-
печення його діяльності.

За результатами проведення заходу учасники узгодили Резо-
люцію, в якій, зокрема, відзначили недопустимість скорочення 
чисельності суддів Верховного Суду, перегляду рішення про 
створення спеціалізованого судового органу у сфері інтелек-
туальної власності, а також наголосили на надзвичайній важ-
ливості невідкладного початку роботи Вищого суду з питань 
інтелектуальної власності.

16 грудня 2019 року представники Комітету – Микола Потоць-
кий, Сергій Барбашин, Ганна Прохорова, Валентин Рижак, Пи-
лип Білицький та Юлія Прохода взяли участь у парламентських 
слуханнях на тему: «Побудова ефективної системи охорони ін-
телектуальної власності в Україні».

Звіт про діяльність Комітету з 
інтелектуальної власності НААУ за 2019 рік
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За результатами парламентських слухань Комітетом підго-
товлено листа до профільного комітету з питань економічної 
торгівлі Верховної Ради України. У зверненні пропонується 
звернути увагу присутніх на нагальній необхідності завершен-
ня реформи державного управління сферою та невідкладного 
прийняття проекту закону України «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України щодо створення національного 
органу інтелектуальної власності (НОІВ)» (No 2255) з урахуван-
ням ключових положень проекту закону України «Проект Зако-
ну про удосконалення державної системи правової охорони 
інтелектуальної власності» (No 2255-1). 

Крім того, представники Комітету наголосили на тому, що під-
вищення стандартів захисту права інтелектуальної власності в 
Україні обумовлює необхідність розширення прав та повнова-
жень адвокатів у сфері інтелектуальної власності. 

На виконання доручення Голови НААУ Л. П. Ізовітової Коміте-
том було опрацьовано лист Міністерства юстиції України від 
23.10.2019 No 8965/27.3/33-19 щодо проведення моніторингу 
ефективності нормативно-правових актів. За результатами 
розгляду у межах компетенції підготовлено інформацію про те, 
що чинне законодавство у сфері судово-експертної діяльності 
потребує удосконалення щодо підготовки висновків на замов-
лення учасників справи, усунення дискримінаційних положень 
стосовно експертів, які не є працівниками спеціалізованих екс-
пертних установ (нерівні умови атестації, строків переатеста-
ції, участі у написанні методик проведення судових експертиз, 
стажування, порядку призначення експертизи).
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Комітет з питань взаємодії з громадянським суспільством 
(надалі Комітет) є постійно діючим колегіальним дорад-
чим органом, утвореним згідно з рішенням РАУ № 83 від 
27.06.2019 року у структурі Національної асоціації адвокатів 
України (надалі НААУ). Голова Комітету – Місяць Віталій Пе-
трович (призначений розпорядженням Голови НААУ, РАУ № 
82 від 12.07.2019 року).

Метою Комітету є сприяння утвердженню авторитету адво-
катури на загальнонаціональному та місцевому рівнях через 
розбудову співпраці НААУ з українськими та міжнародними 
організаціями громадянського суспільства, донорськими орга-
нізаціями, програмами міжнародної технічної допомоги, міжна-
родними гуманітарними місіями, що діють в Україні.

За період з липня по грудень 2019 року Комітет здійснював 
наступну діяльність:

Заходи з підвищення кваліфікації адвокатів. 

16 жовтня 2019 р., напередодні Європейського дня боротьби з 
торгівлею людьми, адвокати Хмельницької області навчалися 
боротися з трафікінгом під час тренінгу «Виявлення та проти-
дія торгівлі людьми, правовий супровід жертв, забезпечення 
компенсацій». Тренінг організований Комітетом з питань взає-
модії з громадянським  суспільством НААУ.

6 листопада 2019 року адвокати та працівники системи БПД 
взяли участь в другому з серії тренінгів для адвокатів «Вияв-
лення та протидія торгівлі людьми, правовий супровід жертв, 
забезпечення компенсацій».

«Проблема торгівлі людьми дуже актуальна в Чернігівскій об-
ласті. Люди часто виїжджають працювати до Білорусі та Росії, 
тож ризик стати жертвою трафік для них великий», – зазначила 
Олеся Пирковська, заступник начальника Чернігівського регі-
онального центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги.

7 листопада 2019 р. адвокати та працівники системи БПД Су-
мщини обговорювали проблему торгівлі людьми на тренінгу 
«Виявлення та протидія торгівлі людьми, правовий супровід 
жертв, забезпечення компенсацій». Тренінг проведено з метою 
підвищення обізнаності учасників заходу в питаннях надання 

професійної правничої допомоги жертвам торгівлі людьми та 
ідентифікації випадків торгівлі людьми в ході надання правни-
чої допомоги.

В програмі заходу: масштаби торгівлі людьми в Україні, основні 
поняття теми, виявлення та ідентифікація осіб, які постражда-
ли від торгівлі людьми, основні правила/прийоми проведення 
інтерв’ю з постраждалими особами, в тому числі з дітьми тощо. 
В групах учасники обговорили нормативно-правову базу з 
протидії торгівлі людьми, міжнародне та національне законо-
давство, а також розробляють алгоритм дій при виявленні та 
ідентифікації постраждалих від торгівлі людьми.

Круглий стіл «Посилення ролі адвокатури у 
боротьбі з торгівлею людьми». 

Як потрібно вдосконалити законодавство про надання право-
вої допомоги жертвам торгівлі людьми? Що повинен мати на 
увазі адвокат при роботі з потерпілими від трафікінгу? Який 
рекомендований алгоритм правового супроводу жертв торгів-
лі людьми?

На ці та інші питання шукали відповіді учасники круглого столу 
«Посилення ролі адвокатури у боротьбі з торгівлею людьми», 
який відбувся 6 грудня 2019 року в приміщенні Національної 
асоціації адвокатів України.

Участь у заході взяли провідні національні експерти з питань 
протидії трафікінгу, адвокати, представники Координаційного 
центру Мін’юсту з надання безоплатної правової допомоги, 

Звіт про діяльність Комітету з питань 
взаємодії з громадянським суспільством 
НААУ за 2019 рік
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представники міжнародних та національних неурядових орга-
нізацій.

За словами голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної ко-
місії адвокатури Сергія Вилкова: «Національна асоціація адво-
катів відкрита до співпраці з громадянським суспільством та 
владою в боротьбі із торгівлею людьми. НААУ, членами якої є 
понад 50 000 адвокатів, готова забезпечити кожного потер-
пілого від торгівлі людьми якісною та професійною правовою 
допомогою».

Голова Комітету Віталій Місяць представив проект рекоменда-
цій для адвокатів щодо надання правової допомоги у справах, 
пов’язаних із торгівлею людьми. Цей документ, після врахуван-
ня усіх пропозицій, отриманих в ході круглого столу, переданий 
для розгляду Раді адвокатів України та буде рекомендований 
для застосування адвокатам, що надають правову допомогу 
потерпілим від торгівлі людьми, в тому числі тим адвокатам, які 
співпрацюють з центрами надання безоплатної вторинної пра-
вової допомоги.
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Комітет з питань юридичної освіти є постійно діючим коле-
гіальним дорадчим органом, утвореним при Національній 
асоціації адвокатів України відповідно до розпорядження  
№ 91 від 5 серпня 2019 року.

Мета створення Комітету: підвищення якості правової допомо-
ги в Україні шляхом розвитку української юридичної освіти для 
досягнення найвищих світових стандартів.

Члени Комітету з питань юридичної освіти НААУ Ольга Поє-
динок та Іван Городиський увійшли до складу робочої групи з 
питань методичного, організаційного та аналітичного забезпе-
чення єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеці-
альностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право», утворе-
ної відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України 
No1403 від 7 листопада 2019 року.

Комітет з питань юридичної освіти НААУ підтримує студент-
ство в бажанні відчути, як «працює» право в умовах, наближе-
них до реальних. Саме тому члени Комітету Ольга Поєдинок та  
Іван Городиський беруть участь, як судді, у Всеукраїнському 
конкурсі з міжнародного гуманітарного права 2019, який від-
бувся у Києві 26-28 листопада 2019 року.

Всеукраїнський конкурс з міжнародного гуманітарного права 
2019 — це триденна подія, організована Міжнародним Комі-
тетом Червоного Хреста (МКЧХ), що складається з низки ад-
вокаційних сесій між студентськими командами та вступного 
воркшопу за участі експертів і практиків у сфері міжнародного 
гуманітарного права (МГП).

28 листопада 2019 року Голова Комітету з питань юридичної 
освіти НААУ Ольга Поєдинок взяла участь у Всеукраїнській 
конференції «Система освіти у сфері прав людини в Укра-
їні: перспективи розвитку». У ході цього заходу, серед іншого, 
пані Ольга виступила під час панельної дискусії щодо проекту 
Загальнодержавної програми освіти у сфері прав людини як 
членкиня робочої групи, яка безпосередньо займається роз-
робкою цього документа.

Звіт про діяльність Комітету з питань 
юридичної освіти НААУ за 2019 рік



170

Звіт Національної Асоціації Адвокатів України 2019

Комітет з міжнародного права НААУ створено розпоря-
дженням Голови НААУ, РАУ № 102 від 28 серпня 2019 року 
як постійно діючий колегіальний дорадчий орган. Метою 
створення Комітету є підвищення міжнародно-правової 
обізнаності та культури серед адвокатів, оскільки міжна-
родне право суттєво відрізняється від права національного 
та існує об’єктивний попит на краще розуміння сучасних 
викликів перед Україною, в тому числі проваджень у міжна-
родних судових органах.

Очолив новостворений Комітет професійний адвокат, 
юрист-міжнародник, кандидат юридичних наук, заступник го-
лови Комітету з міжнародних зв’язків НААУ Віталій Власюк. За-
ступником голови призначено адвоката, кандидата юридичних 
наук Ольгу Поєдинок.

Основні заходи, в яких у 2019 році взяли участь 
члени Комітету з міжнародного права НААУ:

21 листопада 2019 року на базі NAU HUB у м. Києві, на прохання 
Ліги студентів асоціації правників України до Комітету з міжна-
родного права НААУ, відбувся Майстер-клас з написання скарг 
до Європейського суду з прав людини, який зібрав небайдужих 
студентів та досвідчених правників. 

Адвокат Дмитро Дворник, член Комітету НААУ з міжнародного 
права, та адвокат Олександра Журко розповіли про найважли-
віші та найцікавіші тонкощі роботи з Судом, поділилися прак-
тичними порадами зі свого досвіду.

Робота зі студентами, майбутніми адвокатами – один із пріори-
тетів в діяльності Комітету з міжнародного права НААУ.

31 жовтня 2019 року члени Комітету з міжнародного права 
НААУ Ольга Поєдинок і Дмитро Незвіський взяли участь у ро-
боті ІІІ Суддівського форуму «Відправлення правосуддя в умо-
вах збройного конфлікту на сході України». Під час заходу було 
розглянуто питання пенсійного та соціального забезпечення 
населення, що постраждало від збройного конфлікту на сході 
України, відшкодування шкоди за зруйноване приватне житло, 
встановлення фактів народження та смерті, а також ведення 
спадкових справ в умовах збройного конфлікту. Крім того, у 
ході Форуму відбулося обговорення практики застосування за-
конодавства про домашнє насильство, яке нещодавно зазнало 
істотних змін. Серед іншого було розкрито адміністративно- та 
кримінально-правові аспекти притягнення кривдників до від-
повідальності, а також досліджено особливості видачі судами 
обмежувальних приписів.

1 листопада 2019 року Голова Комітету НААУ з міжнародного 
права, заступник Голови Комітету з міжнародних зв’язків Віта-
лій Власюк провів низку робочих зустрічей в рамках розвитку 
Меморандуму про співпрацю між НААУ та Міністерством за-
кордонних справ України.

Віталій Власюк провів зустрічі з представниками місцевої іта-
лійської адвокатури, зокрема одним з найвідоміших італійських 
адвокатів П’єро Порчіані. Пан Порчіані представляв сторону 
захисту в резонансній справі «продавців зброї» Мініна та Бута, 
за мотивами якої нещодавно з’явився фільм на «Нетфліксі». Ві-
талій та П’єро обговорили судовий процес над Марківим: так, 
італійський адвокат підкреслив важливість проведення ефек-
тивного розслідування самою Україною.

Звіт про діяльність Комітету з міжнародного 
права НААУ за 2019 рік
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Насамкінець, Віталій Власюк провів робочі зустрічі з активними 
представниками української громади в Римі, Мілані та Цюриху 
з метою розвитку діяльності закордонних представництв НААУ 
в Італії та Швейцарії.

09 грудня 2019 року заступник голови Комітету з міжнародно-
го права Ольга Поєдинок та член Комітету Захар Тропін взяли 
участь у правозахисному марафоні «Право людини: право на 
захист», який був організований Комітетом захисту прав люди-
ни Національної асоціації адвокатів України.

10 грудня 2019 року Заступник Голови Комітету з міжнародного 
права НААУ Ольга Поєдинок взяла участь у Першому націо-
нальному форумі з питань міграції та протидії торгівлі людьми, 
який було організовано за ініціативи Міністерства соціальної 
політики та за сприяння ОБСЄ, Ради Європи, УВКБ ООН, Між-
народної організації з міграції.

Під час заходу учасники обговорили проблеми забезпечення 
прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, актуальні питання 
протидії торгівлі людьми, особливості працевлаштування укра-
їнців за кордоном, умови для реалізації потенціалу мігрантів 
та діаспори як чинника розвитку України, а також шляхи поліп-
шення соціально-економічної інтеграції мігрантів.

Крім того, окрема увага під час проведення форуму була при-
ділена питанню подвійного громадянства, до обговорення яко-
го, в ході дискусії, активно долучилась Ольга Поєдинок.

3 грудня 2019 року адвокат Комітету НААУ з міжнародного 
права Максим Тимочко взяв участь у XVIII Асамблеї держав-у-
часниць Римського статуту в складі Коаліції за Міжнародний 
кримінальний суд. Коаліція є одним з найбільших у світі об’єд-
нанням неурядових організацій метою якого є залучення яко-
мога більшої кількості держав до ратифікації Римського статуту.

На Асамблеї були присутні й інші українські колеги-юристи з 
правозахисних організацій, зокрема представники Регіональ-
ного центру прав людини – адвокат Сергій Заєць та юрист-між-
народник Віталій Набухотний. 3 грудня, на пленарному засідан-
ні Асамблеї, Віталій Власюк представив позицію українських 
НГО, в якій закликав учасників Асамблеї підтримувати Україну в 
боротьбі з безкарністю, яка породжена збройним конфліктом з 
Російською Федерацією. 

18 грудня 2019 року Голова Комітету НААУ з міжнародного пра-
ва Віталій Власюк та члени Комітету Максим Тимочко і Захар 
Тропін, а також член Комітету з кримінального права Юрій Ба-
уман взяли участь у роботі міжнародної науково-практичної 
конференції «Римський статут Міжнародного кримінального 
суду: проблеми визнання, співвідношення та гармонізації». Се-
ред доповідачів – відомі фахівці з кримінального і міжнародно-
го права.

Учасники дискусії обговорили низку важливих питань: про-
блеми визнання та узгодження судових юрисдикцій, проблеми 
імплементації Римського статуту МКС в загальну та особливу 
частини Кримінального кодексу України, особливості комуніка-
цій з МКС. 
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Комітет з цивільного права та процесу утворений відпо-
відно до розпорядження Голови НААУ, РАУ від 28 серпня  
2019 року як постійно діючий колегіальний дорадчий орган. 

Метою Комітету є вдосконалення інститутів цивільного (зо-
крема, речового, зобов’язального та спадкового) права та роз-
ширення досвіду адвокатів шляхом поглиблення теоретичних 
знань і практичних навичок судового та позасудового захисту 
прав й інтересів учасників цивільних правовідносин.

13 грудня 2019 р. Голова Комітету з цивільного права та про-
цесу НААУ Олег Простибоженко взяв участь у конференції на 
тему: «Система реєстрації місця проживання: шляхи та основні 
етапи реформування», де виступив з доповіддю щодо впливу 
повідомної системи реєстрації місця проживання на реаліза-
цію майнових прав осіб, у тому числі, прав дітей.

 

На конференції відбулося представлення проекту Білої книги 
для уряду щодо пропозицій по реформуванню системи реє-
страції місця проживання в Україні, в розробці якої брав участь 
голова Комітету О. Простибоженко.

За результатами конференції О. Простибоженко увійшов до 
складу робочої групи з розробки нової редакції закону «Про 
свободу пересування та вільний вибір місця проживання».

13 листопада 2019 року відбулося засідання Комітету Верхов-
ної Ради України з питань правової політики на якому, серед 
інших, було розглянуто проект Закону «Про внесення змін до 
Господарського процесуального кодексу України, Цивільного 

процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного 
судочинства України щодо удосконалення перегляду судових 
рішень в апеляційному та касаційному порядку» (реєстр. No 
2314 від 25.10.2019 р.).

19 вересня 2019 р. Олег Простибоженко та Світлана Савицька 
взяли участь у Круглому столі «Удосконалення правового вре-
гулювання відповідального батьківства в Україні», що відбувся 
в Міністерстві юстиції України.

В рамках даного заходу було обговорено низку важливих пи-
тань щодо необхідності надання батькам дитини рівних мож-
ливостей в догляді за дитиною з самого її народження. Мова 
йшла про законодавче врегулювання права батька перебувати 
у відпустці по догляду за дитиною. Голова Комітету Олег Про-
стибоженко звернув увагу учасників на причини конфліктності 
між батьками дитини, яка часто виникає внаслідок розпаду сім’ї, 
а також висловив ідеї щодо запобігання такому розвитку подій. 

За результатами круглого столу було вирішено створити робо-
чу групу для формалізації озвучених ідей і їх втілення в життя. 
Членам НААУ було запропоновано увійти до її складу.

29 серпня 2019 р. відбулася зустріч адвокатів НААУ з експер-
тами Проекту ЄС «Pravo Justice». Метою заходу було обгово-
рення проблематики використання практики Верховного Суду 
в роботі адвокатів, доступу до правових позицій Верховного 
Суду, єдності судової практики Верховного Суду, вироблення 
рекомендацій щодо поліпшення роботи Верховного Суду з цих 
питань.

Звіт про діяльність Комітету з цивільного 
права та процесу НААУ за 2019 рік
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Голова Комітету цивільного права та процесу НААУ Олег Про-
стибоженко наголосив, що на думку адвокатів Верховний Суд 
мав би активніше здійснювати узагальнення судової практики, 
яка була б для адвокатів та суддів своєрідним орієнтиром у 
правозастосуванні. Також було звернуто увагу на необхідність 
систематизації правових позицій Верховного Суду не за хро-
нологією, а за сферою застосування відповідних норм права. 
Зокрема, запропоновано, щоб відповідні посилання на ключові 
рішення суду містилися або в базі законодавства України, або 
ж на сайті ВС.
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Комітет з питань захисту бізнесу та інвесторів НААУ 
утворено розпорядженням Голови НААУ, РАУ № 123 від 
20 вересня 2019 року, як постійно діючий колегіальний 
дорадчий орган. Метою створення Комітету є об’єднання 
адвокатів та обмін досвідом у сфері надання правової до-
помоги бізнесу та інвесторам, взаємодія з представниками 
державних та правоохоронних органів у питаннях щодо 
порушення законних прав та інтересів суб'єктів господа-
рювання, формування експертної позиції у вирішенні прак-
тичних проблем, сприяння підвищенню правової культури 
представників бізнесу та інвесторів.

Комітет очолив Сергій Хільченко, адвокат, керуючий партнер 
Адвокатського об’єднання «Цезар». Заступник голови Комі-
тету Олександр Зінченко, адвокат Адвокатського об’єднання 
«Тріумф». 

На кінець 2019 року Комітет нараховує 8 членів та проводить 
активну роботу з залучення нових членів, є відкритим для 
спільних проектів.

У рамках співпраці з Вищою школою адвокатури НААУ за на-
прямом підвищення кваліфікації адвокатів 28 листопада 2019 
року проведено 2-годинний курс «Обшук – гра на чужому 
полі», на якому доповідачем виступили Сергій Хільченко та 
Олександр Світличний. Також 19 листопада 2019 року прове-
дений вебінар з вказаної тематики.

15 листопада 2019 року у Національному університеті 
«Одеська юридична академія» для адвокатів було проведе-
но майстер-класи: 

 — Сергій Хільченко щодо практичних аспектів діяльності 
адвоката у цивільних та господарських спорах;

 — Олександр Світличний щодо специфіки діяльності адвока-
та під час слідчої дії – обшуку.

Комітетом 07 листопада 2019 року підготовлено аналітичний 
матеріал про останні законодавчі зміни щодо захисту права 
власності, додаткових гарантій захисту від рейдерських захо-
плень майна та корпоративних прав, який був опублікований 
на сайті НААУ 
https://bit.ly/3c9n8pw

19 грудня 2019 року Комітет НААУ з питань захисту бізнесу і 
інвесторів та Комітет з сімейного права, за підтримки заступ-
ника голови НААУ, РАУ Валентина Гвоздія, дискутували на тему 
«Хто такий Юрист?» зі школярами в Європейському колегіумі. 
Адвокати вперше розказали дітям про світ права та законів, 
згадали автора першої Конституції України Пилипа Орлика, 
пояснили навіщо потрібна Верховна Рада та хто така Феміда. 
Наприкінці зустрічі був проведений правовий брейн-ринг.

Звіт про діяльність Комітету з питань 
захисту бізнесу та інвесторів НААУ 
за 2019 рік
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26 вересня 2019 року при Національній асоціації адвокатів 
України, відповідно до розпорядження Голови НААУ, РАУ  
№ 130, було утворено Комітет з питань банкрутства НААУ.

Загальною метою створення такого Комітету є об’єднання ад-
вокатів, їх співпраця та обмін досвідом у сфері банкрутства, 
визначення пріоритетних напрямків практики банкрутства та 
формування експертної позиції у вирішенні практичних про-
блем у даній сфері. Головою Комітету з питань банкрутства 
НААУ призначено адвоката Анатолія Грабового.

За перші три місяці діяльності Комітету з питань банкрутства, 
було залучено 21-го адвоката у якості членів комітету. Усі вони 
спеціалізуються на питаннях відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом, більша частина з яких 
по сумісництву є арбітражними керуючими.

Члени Комітету з питань банкрутства виявили бажання бра-
ти учать у роботі Комітету та проявили відповідну активність. 
Заступником Голови Комітету з питань банкрутства було при-
значено адвоката Сидоровича Руслана Михайловича, якій є 
визнаним фахівцем у галузі конкурсного права, будучи в мину-
лому депутатом Верховної Ради України, є співавтором Кодексу 
України з процедур банкрутства. 

Комітет з питань банкрутства виступив 
організатором:

08 листопада 2019 року заходу «Банкрутство за новим Кодек-
сом», спільно з Проектом ЄС «ПРАВО-Justice» та Відділенням 
Асоціації праників України у Дніпропетровській області, на базі 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації. 

●19 листопада 2019 року захід «Круглий стіл з проблемних пи-
тань Кодексу з банкрутства» на базі НААУ.

Комітетом з питань банкрутства здійснено 
підвищення кваліфікації адвокатів:

• ●2 (два) заходи з підвищення кваліфікації адвокатів за те-
мою «Новий порядок банкрутства в Україні: На захисті кре-
диторів»:

• 16 грудня 2019 року на базі Вищої школи адвокатури НААУ 
– 1 година (вебінар),

• 26 грудня 2019 року на базі Вищої школи адвокатури НААУ 
– 2 години (семінар).

• ●3 (три) заходи з підвищення кваліфікації адвокатів за те-
мою «Банкрутство фізичних осіб: Кому і для чого воно по-
трібно»:

• 21 листопада 2019 року на базі Вищої школи адвокатури 
НААУ – 2 години (семінар),

• 6 грудня 2019 на базі Господарського суду Одеської області 
– 3 години (семінар),

• 11 грудня 2019 року на базі Вищої школи адвокатури НААУ – 
2 години (семінар).

Загалом, у заходах з підвищення кваліфікації, організованих 
Комітетом прийняло участь понад 300 адвокатів, які отрима-
ли змогу здобути знання, щодо новел законодавства з питань 
банкрутства. 

Члени Комітету з питань банкрутства взяли 
участь:

• ●21 жовтня 2019 року Круглий стіл «Старт vs Стоп: Судний 
день реформи банкрутства стартував», організатор видання 
«Банкрутство & Ліквідація»; 

• ●24 жовтня 2019 року захід «EBA Expert Talk: Захист бан-
ків від недобросовісних боржників», організатор European 
Business Association;

• ●5 грудня 2019 року Круглий стіл на тему: «Експерименталь-

Звіт про діяльність Комітету з питань 
банкрутства НААУ за 2019 рік
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не банкрутство чи межа досконалості», організатор Верхов-
ний суд та Господарський суд м. Києва;

• ●6 грудня 2019 року Практикум: «Банкрутство, як ефектив-
ний інструмент «вільного» ринку», організатор Інформацій-
не агентство «ЛІГА ЗАКОН».

Публікації у сфері діяльності Комітету з питань 
банкрутства:

• Портал «Банкрутство & Ліквідація» 03 жовтня 2019 року / 
«Банкрутне законодавство ніколи не було ідеальним», ав-
тор Н. Тищенко;

• Офіційний веб-сайт Національної асоціації адвокатів Укра-
їни 03 жовтня 2019 року / «Чи не відкриває банкротство фі-
зосіб простір для шахрайства?», автор Ю. Григоренко;

• ●Портал Delo.UA 01 листопада 2019 року / «Новий Кодекс з 
процедур банкрутства: головні зміни», автор Н. Тищенко;

• ●Видання ЮРИСТ&ЗАКОН Інформаційного агентства «ЛІГА 
ЗАКОН» 07 листопада 2019 року / «Новий порядок банкрут-
ства на захисті кредиторів», автор А. Грабовий;

• ●Юридичний журнал «Femida.UA» 05 грудня 2019 року / 
«Банкрутство фізичних осіб – процедура для багатих», ав-
тор А. Багінський;

• ●Видання Юридична Практика 09 грудня 2019 року / «Голов-
ні зміни у сфері банкрутства і реструктуризації», автор А. 
Грабовий;

• ●Вісник Національної асоціації адвокатів України № 12 (59) 
грудень 2019 року / «Новий порядок банкрутства на захисті 
кредиторів», автор А. Грабовий.  
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Комітет створено рішенням Голови НААУ, РАУ від 16 вересня 
2019 р. Головою Комітету призначено адвоката Олександра 
Поліводського, заступником голови Комітету – Віталія Жа-
добіна. 

Заходи проведені Комітетом: 

1) Спільне засідання Комітету аграрного та земельного права 
НААУ та Комітету захисту прав людини НААУ щодо актуальних 
аспектів захисту прав людини у сфері земельних правовідно-
син, 22 жовтня 2019 р.; 

2) Засідання Комітету аграрного та земельного права НААУ 
щодо вдосконалення законодавства про момент укладення 
договору оренди землі, 15 листопада 2019 р. 

Оприлюднені позиції Комітету з актуальних питань застосуван-
ня аграрного та земельного законодавства: 

1) Заява комітету аграрного та земельного права та Комітету за-
хисту прав людини НААУ щодо проведення земельної рефор-
ми, оприлюднено на сайті НААУ; 

2) Експертна думка Комітету з аграрного та земельного пра-
ва Національної асоціації адвокатів України щодо моменту на-
буття чинності договору оренди землі, оприлюднена на сайті 
НААУ, направлена до Верховної Ради України, Міністерства юс-
тиції України, Міністерства економіки України. Отримано відпо-
відь з подякою за внесений вклад у розвиток законодавства. 

За наслідками роботи отримали листи-подяки за вклад у вирі-
шення проблем від Міністерства економічного розвитку і тор-
гівлі України та Міністерства юстиції України. 

Виступи на заходах, організованих державними 
органами: 

1) Міжнародний судовий форум «Судовий захист природного 
довкілля та екологічних прав», доповідь на тему: «Застосування 
принципу легітимних очікувань в екологічних спорах: практика 
ЄСПЛ та судів України» 07 листопада 2019 р., Верховний Суд, м. 
Київ. Доповідач – О.Поліводський; 

2) Круглий стіл «Реформування законодавства про адвокату-

ру», Інститут законодавства ВРУ 26.11. 2019 р., біля 50-ти учас-
ників (О.Поліводський, В.Жадобін); 

Виступи та участь у заходах НААУ: 

1) Правозахисний марафон. «Права людини в Україні», 09.12.2019 
р., тема доповіді: Захист прав людини у земельних правовідно-
синах. Особливості судової практики». Доповідач – В.Жадобін;  

2) Круглий стіл на тему: «Готуємося до ринку землі», Комітет за-
хисту прав людини. 27.09.19 м. Київ, НААУ.  

Проведено заходи з підвищення кваліфікації по 
тематиці аграрного та земельного права для 
адвокатів: 

1) І Школа земельного права України, організатори – Факультет 
права та міжнародних відносин Київського університету імені 
Бориса Грінченка, Комітет з аграрного та земельного права 
НААУ та ін. Доповідачі – члени Комітету О.Поліводський, В.Жа-
добін, В.Варєнікова; 

2) Семінар з підвищення кваліфікації для адвокатів Миколаїв-
ської області, 09.10.2019 р., м. Миколаїв. Тема доповіді: «Практи-
ка вирішення судових спорів у сфері земельного права. Нове-
ли та спірні моменти». Доповідач – Ян Білоголовий;

3) Семінар з підвищення кваліфікації для адвокатів з питань за-

Звіт про діяльність Комітету з аграрного та 
земельного права НААУ за 2019 рік
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стосування земельного законодавства, Рада адвокатів Рівнен-
ської області, НААУ, Вища школа адвокатури НААУ, 26.10.2019 
р. м. Рівне, більше 350-ти учасників; Доповідь на тему: «Недій-
сність договорів оренди землі». Доповідач – О.Поліводський. 

4) Семінар з підвищення кваліфікації для адвокатів з питань 
застосування земельного законодавства. Рада адвокатів Хар-
ківської області, НААУ, Вища школа адвокатури НААУ 12.10.2019 
р., м. Харків, більше 550-ти учасників. Доповідач – О.Полівод-
ський;

5) Семінар з підвищення кваліфікації для адвокатів з питань за-
стосування земельного законодавства Вища школа адвокатури 
НААУ, 15.10.2019 р., м.Київ, Доповідач – О.Поліводський; 

6) Семінар «Практика ЄСПЛ у земельних спорах» Вища школа 
адвокатури НААУ 01.09.2019 р., м. Київ, НААУ, біля 25-ти учасни-
ків. Доповідач – О.Поліводський.;

7) Семінар: «Недійсність договорів оренди землі» 11.09. 2019 р. 
Вища школа адвокатури НААУ, м. Київ, НААУ. Біля 35-ти учасни-
ків. Доповідач – О.Поліводський;

Участь у конференціях та семінарах для бізнесу 
та громадськості: 

1) Конференція «Фермерський бум», доповідь на тему: «Пер-
спективи застосування земельного законодавства в умовах 
підготовки до скасування мораторію», Центр інформаційної 
підтримки бізнесу, 22 листопада 2019 р., м. Одеса. Доповідач – 
О.Поліводський; 

2) Інформаційний захід: Земельно-політичні реформи та інші 
актуальні виклики аграрної та лісової політик України. 03.12.2019 
р., Київ, ТПП України. Доповідач – О.Поліводський;

3) Конференція «Фермерський бум 2019», Одеське регіональ-
не ТПП, Центр інформаційної підтримки бізнесу у м. Одеса, 
07.11. 2019 р. Біля 100 учасників. Доповідач – О.Поліводський;  

4) ІІІ Форум «AgroPro»: сила в кооперації. Запорізька ТПП Укра-
їни, 31.10.2019 р. м. Запоріжжя. Біля 85-ти учасників. Доповідач 
– О.Поліводський; 

5) Дискусія на тему: «Який він, ринок землі?». Доповідь на тему 
юридичних аспектів ринку землі. Український кризовий медіа 
центр, 10.10. 2019 р. м. Київ, «Український дім». Трансляція ве-
лася через Інтернет, кілька тисяч глядачів. Доповідач – О.По-
ліводський,

Публікації членів Комітету: 

1) А. Поливодский: «В получении бесплатного земельного 
участка есть две сложности: коррупция и нехватка земель». 
Електронне видання GOLOS.UA, 16.12. 2019 р. 

2) О.Поліводський. Принцип легітимних очікувань в екологіч-
них і земельних спорах. Практика Європейського Суду з прав 

людини та судів України: проблеми застосування і шляхи ви-
рішення // Збірник матеріалів Міжнародного судового форуму 
«Судових захист природного довкілля  та екологічних прав», 
Київ, 7 листопада 2019 р. Видавничий дім «Гельветика». 
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4 грудня 2019 року Голова Комітету взяв участь в роботі 
Третьої міжнародної науково-практичної конференції «Бу-
дівельне право: проблеми теорії і практики».

Конференція відбулася в приміщенні Київського національно-
го університету будівництва і архітектури за підтримки Комітету 
з питань організації державної влади, місцевого самоврядуван-
ня, регіонального розвитку та містобудування ВРУ та за під-
тримки Польської Академії наук і Академії будівництва України. 
На конференції були розглянуті питання містобудівного права, 
проблеми правового регулювання малих архітектурних форм 
та тимчасових споруд, нормативно-правового забезпечення 
цифровізації енергоефективного будівництва та багато іншого.

12 грудня 2019 р. майбутні Члени Комітету провели установче 
засідання Комітету з будівельного права. Відкриваючи засідан-
ня, голова Комітету – Олег Поваляєв звернув увагу присутніх 
на важливість завдань, які стоять перед Комітетом, та окрес-
лив основні пріоритети в його подальшій діяльності, зокрема, 
в напрямку приведення норм, що регулюють містобудівну ді-
яльність в Україні у відповідність до міжнародних стандартів у 
цій галузі.

Під час проведення засідання присутні обговорили бачен-
ня форм майбутньої співпраці в рамках роботи Комітету. За 
результатами обговорення, одним із першочергових завдань 
було визначено розробку детального плану роботи Комітету 
на наступний 2020 рік.

Одним із важливих кроків було визначено налагодження ефек-
тивної співпраці з органами державної влади та організаці-
ями, які безпосередньо займаються питаннями дослідження 
й удосконалення будівельного права в Україні. Серед шляхів 
досягнення зазначеної мети визначено необхідність укладен-
ня меморандуму з Комітетом Верховної Ради України з питань 
організації державної влади, місцевого самоврядування, регі-
онального розвитку та містобудування, а також заплановано в 
подальшому укласти такі меморандуми з Будівельною палатою 
України, Конфедерацією будівельників України, Київським наці-
ональним університетом будівництва i архітектури.

Того ж дня, 12 грудня, Члени Комітету взяли участь в роботі 
круглого столу в рамках клубу FІDIC для членів та партнерів 
Асоціації інженерів-консультантів України.

18 грудня 2019 р. члени Комітету взяли участь в роботі Комі-
тету Верховної ради України з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і 
містобудування

20 грудня 2019 р. члени Комітету розпочали роботу з органі-
зації проведення  Круглого столу на тему «Будівельне право 
України. Європейське становлення».

Звіт про діяльність Комітету з будівельного 
права НААУ за 2019 рік
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Рада старійшин адвокатів НААУ була створена рішенням 
Ради адвокатів України від 5 серпня 2017 року. До складу 
Ради увійшли поважні адвокати, які присвятили життя слу-
жінню адвокатури та зробили значний вклад у її розвиток 
і становлення, з метою передачі молодому поколінню ад-
вокатів кращих традицій та усталених принципів діяльності 
організації та роботи адвокатського самоврядування, а та-
кож порад і настанов з надання правової допомоги на висо-
кому професійному рівні.

У 2019 році до складу Ради старійшин НААУ ввійшли ще двоє 
досвідчених адвокатів – Снігур Нелла Миколаївна та Маланюк 
Микола Михайлович.

Голова Ради старійшин НААУ Галина Ковбасінська взяла участь 
в урочистому заході під назвою 2019 Young Lawyers` Summer 
Gathering. Захід відбувався з нагоди 1-ої річниці діяльності 
молодіжного Комітету UNBA NextGen, де Національна асоціа-
ція адвокатів відзначила подяками молодих адвокатів, суддів, 
юристів, які від самого старту активно долучилися до участі в 
освітніх проектах, допомагали об’єднувати молоде покоління 
адвокатів довкола цілей професійного розвитку та кар’єрного 
зростання,  консолідували молоді спільноти у регіонах України. 

18 вересня на сайті НААУ розміщено публікацію з думкою Ков-
басінської Г.В. щодо нової системи підвищення кваліфікації ад-
вокатів. Головна цитата: «Нові правила впроваджують більше 
відповідальності – і для майбутніх адвокатів, і для КДКА, і для 
рад адвокатів регіонів, і для керівників стажування, і для опе-
раторів, які проводять освітні заходи для адвокатів. Більше не 
буде девальвації знань»; 

20 вересня проведене засідання Ради старійшин у м. Одеса. 
Адвокати обговорили необхідність участі Ради у навчанні мо-
лодих адвокатів та підтримали необхідність підвищення квалі-
фікації адвокатами незалежно від віку та стажу. 

Також, членами Ради старійшин запропоновано 
керівництву НААУ, РАУ:

 — створити при регіональних радах органів адвокатського са-
моврядування дорадчі органи НААУ по роботі з молодими 
адвокатами, стаж адвокатської діяльності яких не перевищує 
3 років, з обов’язковим включенням до їх складу представни-
ків Ради Старійшин;   

 — запровадити систему наставництва молодих адвокатів, які 
завершили стажування та мають стаж адвокатської діяльно-
сті до 3-х років;

 — започаткувати видавничу діяльність в регіонах, щоб адвока-
ти України дізнавалися про діяльність адвокатської спільно-
ти у відповідному регіоні та існування Ради Старійшин; 

 — видавати за підтримки НААУ, РАУ та за участю членів Ради 
старійшин Збірник найкращих промов українських адвокатів.

 — 2 жовтня Галина Ковбасінська провела захід з підвищення 
кваліфікації для адвокатів. Лектор розповіла про етичні ас-
пекти адвокатської діяльності в 1970 – 1980 роках.

 — Під час семінару було окреслено процедуру отримання 
адвокатського свідоцтва в порівняльному аспекті, детально 
висвітлено питання адвокатської етики в ті часи.

В кінці зустрічі в ході дискусії між учасниками та лектором об-
говорювалися ставлення лектора до складання адвокатських 
іспитів сьогодні, піднімалися питання щодо навчання адвока-
тів «культурності» та «розпорошення» адвокатів на різні види 
справ. 

В підсумку Галина Василівна підкреслила учасникам семінару, 
що «скрізь повинен бути закон. Якщо керуватись законом, то 
все буде добре для всіх».

Звіт про роботу Ради Старійшин адвокатів 
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9 грудня в приміщенні Укрінформу Комітетом захисту прав лю-
дини НААУ було проведено правозахисний марафон на тему: 
«Права людини: право на захист», де зі вступним словом ви-
ступила Голова Ради старійшин адвокатів – Галина Василівна 
Ковбасінська. Відкриваючи захід Галина Василівна акцентува-
ла увагу присутніх на тому, що захист прав людини є основним 
призначенням та місією адвокатури, а також закликала адво-
катів постійно вдосконалювати свої знання та майстерність з 
метою забезпечення найбільш повного захисту та поновлення 
прав людини.



182

Звіт Національної Асоціації Адвокатів України 2019

Комунікації НААУ

НААУ працює як сучасна прозора організація, яка публічно 
звітує про свою діяльність, підтримує комунікацію не лише у 
професійній спільноті, але і з усім суспільством, з академічни-
ми колами, юридичним бізнесом. Ми підбиваємо підсумки не 
лише у щорічних звітах, але регулярно публікуємо статистичну 
інформацію про діяльність всіх органів адвокатського само-
врядування, в тому числі фінансову.

Новини про діяльність НААУ, експертні коментарі, авторські 
публікації, нормативно-правові документи та рішення, повідом-
лення про публічні активності оперативно оприлюднюються 
всіма каналами корпоративних комунікацій. НААУ відкрита до 
преси і надає інформацію про діяльність адвокатури, публіч-
но роз’яснює позицію професійної спільноти стосовно судової 
реформи, змін до законодавства, захисту прав громадян.

Департамент комунікацій НААУ забезпечує оперативне надан-
ня коментарів провідних адвокатів з широкого кола правових 
питань для телеканалів, друкованих та онлайн видань, радіо. 
Впродовж 2019 року адвокати надавали коментарі для телека-
налів «Україна», «1+1», ЗІК, 5-й канал, регіональних телеканалів, 
онлайн-видань Censor.net, РБК-Україна, Подробности, Корес-
пондент, Вести, агенцій Українські новини, УНІАН, Інтерфакс, 
друкованих видань «Дзеркало тижня», «Голос України», «Юри-
дическая практика», «Закон і Бізнес», «Новое время».

У співпраці з найбільш авторитетними профільними юридич-
ними виданнями НААУ публікує авторські статті та організовує 
інтерв’ю з тематики, які становить професійний інтерес для 
правників-практиків, науковців, студентів юридичних спеціаль-
ностей.
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«Вісник НААУ» – офіційне видання Національної 
асоціації адвокатів України. У виданні публікуються 
ключові рішення органів адвокатського самовря-
дування національного рівня, офіційні роз’яснення 
РАУ з актуальних питань здійснення адвокатської 
діяльності (забезпечення доступу до професії, під-
вищення кваліфікації тощо), аналітичні матеріали з 
актуальних питань (тематичний покажчик додаєть-
ся), огляд судової практики судів вищих інстанцій, 
узагальнення судової практики по окремих катего-
ріях справ судів апеляційних інстанцій тощо. Періо-
дичність виходу бюлетеня – раз на місяць.

Офіційний веб-портал НААУ

Вісник НААУ

Структура офіційного сайту НААУ дозволяє у зручному для 
прочитання та пошуку режимі розміщувати не лише опера-
тивну інформацію про діяльність НААУ.

Користувачів Інтернет порталу НААУ лише за рік збільши-
лось удвічі в 2019 році: 515 344 осіб відвідали офіційний 
сайт НААУ. Щомісяця портал відвідували 73  841 осіб. За рік 
сторінки офіційного сайту НААУ переглянули 3 744 749 ра-
зів. 

Найбільша кількість користувачів – з України (89,22 %). 
Також портал подивились з США (7,01 %), з Росії – (0,60 
%) та Німеччини (0,41 %).

В тематичних розділах сайту надано повну інформацію про 
доступ до адвокатської професії, особливості адвокатської 
діяльності, профільне законодавство, акти НААУ, судову 
практику та практику Європейського суду з прав людини. 
На сайті розміщено електронні версії тематичних та щоріч-
них звітів НААУ, методичних посібників та книжок, Вісника 
НААУ, фото- та відеоматеріали.

Зважаючи на те, що НААУ має міжнародних партнерів, Де-
партамент комунікацій підтримує англомовну версію сай-
ту. 

На сайті розміщено Єдиний реєстр адвокатів України 
(ЄРАУ). Портал є офіційним електронним ресурсом надан-
ня інформації з реєстру.

www.unba.org.ua

Посилання на випуски  
“Вісника” на сайті НААУ:

goo.gl/ScYZNq

https://unba.org.ua/
http://goo.gl/ScYZNq
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Сторінка НААУ у соціальній мережі Facebook постійно напов-
нюється актуальними новинами. За 2019 рік сторінку НААУ в 
Facebook вподобали 33 625 користувачів. Кількість читачів до-
сягла 35 847 осіб. Загалом сторінка охоплює аудиторію у 40 941 
користувача. Один допис на сторінці в середньому охоплює  
6 550 людей.

У соціальній мережі Facebook власну сторінку має Всеукраїн-
ський проект “Історія адвокатури України”, яку підтримує Центр 
досліджень адвокатури і права при НААУ. На сторінку проекту 
підписані понад тисяча користувачів Facebook. Через соцме-
режі Проект публікує найновіші дослідження з історії адвокату-
ри України, записи тематичних радіопрограм, новини про влас-
не діяльність Центру, інформацію про навчальні дисципліни, 
які Центр розробляє для поглиблення знань студентів-юристів 
про історію професії.

Офіційна сторінка на Facebook

Посилання на офіцій-
ну сторінку НААУ на  
facebook.com:

goo.gl/7R5ksb

Посилання на сторінку 
Всеукраїнського Проекту 
«Історія адвокатури України» 
у facebook.com:

goo.gl/NUgTh8

Офіційна сторінка на Youtube

Офіційний канал НААУ на Youtube є дієвим інструментом для 
інформування адвокатів за рахунок поширення відеоінфор-
мації про діяльність НААУ. Так, канал структурований по таким 
рубрикам: 

• Інтерв’ю та привітання керівництва НААУ;

• Засідання Ради адвокатів України;

• Семінари з підвищення кваліфікації адвокатів України;

• Матеріали З’їздів адвокатів України;

• Інформація по Декларації щодо захисту прав людини у 
кримінальному проваджені.

Посилання 
на офіційну 
сторінку на 

youtube.com:
goo.gl/TdPqJ4

https://goo.gl/7R5ksb
https://goo.gl/NUgTh8
https://goo.gl/TdPqJ4
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Офіційна сторінка у Twitter

Офіційна сторінка в Twitter, також, перманентно 
оновляється новинами та світлинами з заходів НААУ. 
Таким чином, кожен зареєстрований користувач 
має можливість постійно слідкувати за останніми 
подіями асоціації у зручному для себе режимі. 

Посилання на офіційну 
сторінку в twitter:

twitter.com/infounba

Структура комунікацій НААУ дає змогу охопити усі цільові групи за допомогою різноманітних інструментів донесення інформації 
та отримання зворотнього зв’язку. НААУ продовжує розвиватися та впроваджувати нові інформаційні підходи задля покращення 
охоплення та інформування адвокатів та громадськості про діяльність органів адвокатського самоврядування.

Telegram

Telegram-канал з тематичними новинами для опера-
тивного інформування професійної аудиторії НААУ 
запустила у 2017 році. У 2019 році на каналі було 853 
підписники.

Посилання на канал Національної асоціації адвока-
тів України в Telegram: 

t.me/InfoUNBA 

http://www.twitter.com/infounba
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Динаміка кількісного складу адвокатів у ЄРАУ

Тенденція збільшення кількості адвокатів у 2019 році
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Активність адвокатів у наданні послуг Pro Bono
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