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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМІТЕТ

Комітет захисту прав адвокатів та гарантій 

адвокатської діяльності НААУ є постійно 

діючим колегіальним дорадчим органом, 

утвореним при Національній асоціації 

адвокатів України відповідно до рішення Ради 

адвокатів України від 16 лютого 2013 року 

№74.

Метою діяльності Комітету є: захист 

професійних та інших прав адвокатів, 

сприяння забезпеченню гарантій адвокатської 

діяльності і необхідних умов для ефективного 

та якісного виконання адвокатами своїх 

професійних обов'язків.

Для оперативного вжиття заходів реагування 

щодо порушення прав адвокатів в Комітеті діє 

цілодобова гаряча лінія за тел. 067 692 44 43.

Детальніше із складом Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської 

діяльності Ви можете ознайомитись на офіційному сайті НААУ за   посиланням

https://unba.org.ua/


2. РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕНЬ ПРО ПОРУШЕННЯ
ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВ АДВОКАТІВ
І ГАРАНТІЙ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2022 року до Комітету захисту прав адвокатів 
та  гарант ій  адвокатсько ї  д іяльност і  
Національної асоціації адвокатів України (далі – 
Комітет) надійшло 59 звернень про порушення 
прав адвокатів і гарантій адвокатської 
діяльності.

Щодо вищезначених звернень Комітетом 
направлено 56 відповідей. У межах розгляду 
скарг адвокатів Комітетом було надіслано
36 листів, з яких 25 адресовані керівництву 
правоохоронних органів з вимогами припинити 
порушення прав адвокатів, а щодо порушників 
провести службові розслідування та притягти до 
дисциплінарної відповідальності.

3. ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ КОМІТЕТУ

25 січня відбулося засідання Комітету захисту 
прав адвокатів та гарантій адвокатської 
діяльності НААУ. Комітет засідав в офлайн 
режимі, проте додатково була забезпечена 
можливість відвідати засідання в онлайн 
форматі.

Відкриваючи захід, Голова Комітету Володимир 
Клочков повідомив присутніх про порядок 
денний і нагальні питання. Колегами було 
розглянуто таке:

– почастішали випадки, коли невідомі особи 
видають себе за адвокатів при продажі своїх 
послуг через мережу Iнтернет, а саме соціальні 
мережі (Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, 
LinkedIn тощо), з можливим використанням 
підроблених документів. Комітет проаналізував 
крайній випадок звернення з такої причини та 
узагальнив порядок дій. Перш за все потрібно 
зафіксувати виявлене порушення та зібрати 
максимально можливий об'єм фактичних даних. 
Також одразу ж звернутися із заявою до 
Комітету та правоохоронних органів;

– Володимиром Клочковим було підняте питання 
активності членів Комітету та продуктивності 
роботи кожного. Робота команди ефективна 
тоді, коли її члени докладають зусилля та не 
перекладають відповідальність на колег. Саме 
тому було проведено аналіз складу Комітету та 
вклад у спільну ціль кожного особисто;

– на засіданні були розглянуті заяви адвокатів, 
які виявили бажання долучитися до роботи 
Комітету, проведено співбесіду з кандидатами 
та заслухано їхню думку;

– окрім цього, Головою Комітету було винесено 

питання щодо підтримки Віталія Наума на 

виборах на посаду Голови Ради адвокатів 

Київської області, яке Рада та члени Комітету 

одноголосно підтримали



3. ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ КОМІТЕТУ

4 лютого Комітетом захисту прав адвокатів та 
гарантій адвокатської діяльності Національної 
асоціації адвокатів України проведено екстрене 
засідання. На порядку денному було коректне 
виконання рішення Ради адвокатів України №6 
від 28 січня 2022 року щодо покладення на 
Комітет обов�язку Ради адвокатів міста Києва 
бути присутнім при обшуках в адвокатів.

Голова Комітету Володимир Клочков сформував 
групу із досвідчених членів Комітету, які готові 
реагувати на повідомлення адвокатів про 
проведення у них обшуку, огляду володіння 
адвоката чи тимчасового доступу до речей і 
документів. Окрім цього, було проведено 
узагальнення ключових моментів, на які 
повинен звернути увагу захисник. Також кожен 
із членів Комітету поділився своїм багаторічним 
досвідом.

10 лютого Комітетом захисту прав адвокатів 
та гарантій адвокатської діяльності НААУ було 
проведено екстрене засідання у зв'язку з 
невідкладними порушеннями професійних прав, 
честі і гідності адвоката.

На порядку денному було розглянуто такі 
питання:

– погрози адвокату Рябенку П. К.;

– розгляд заяви адвоката Юрченка О. Ю.;

– організаційні моменти та аналіз роботи з 
виконання рішення Ради адвокатів України №6 
від 28 січня 2022 року.

Виявивши публічну заяву на сторінці з назвою 
«Рада адвокатів міста Києва» про те, що 
адвокату Рябенку Петру Костянтиновичу 
надходять численні погрози життю та здоров'ю, 
здійснюються дії, спрямовані на приниження 
честі, гідності та ділової репутації 

Комітет невідкладно відреагував і запросив 
Петра Костянтиновича прибути та надати 
пояснення для захисту адвоката надалі. Однак 
Рябенко П. К. на засідання Комітету не з'явився 
та пояснень не надав, через що це питання було 
перенесено на наступне засідання Комітету.

Адвокат Юрченко О. Ю. на засіданні подав 
заяву та роз'яснив деталі щодо порушення, на 
його думку, права на заняття адвокатською 
діяльністю КДКА Київської області. Комітетом 
було взято цю заяву на опрацювання та 
прийнято рішення надіслати звернення до 
ВКДКА із проханням надати інформацію по 
заяві Юрченка О. Ю. та прискорити розгляд 
справи останнього.

6 травня було проведено засідання Ради 
Комітету захисту прав адвокатів та гарантій 
адвокатської діяльності НААУ в онлайн режимі 
із застосуванням платформи «Zoom».

На порядку денному стояло питання: 
перешкоджання адвокатам в доступі до клієнтів, 
які знаходяться під вартою, а саме у СIЗО.

Комітет заслухав виступи двох адвокатів, які 
поділилися ситуаціями з порушення їхніх 
професійних прав. Засідателі дійшли висновку, 
що нехтування цими правами сильно підриває 
інститут адвокатури та створює можливість для 
зловживання правами людей чи правосуддям у 
цілому.

У зв'язку з цим прийнято рішення невідкладно 
звернутися до уповноважених осіб та вимагати 
припинення безчинства.

Деталі за посиланням https://cutt.ly/GZiAEBJ. 

https://cutt.ly/GZiAEBJ


3. ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ КОМІТЕТУ

20 червня відбулося засідання Комітету 
захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської 
діяльності НААУ, на якому розглядалися 
звернення адвокатів зі складними правовими 
питаннями.

На порядку денному було:

– звернення адвоката Головіної О. О.;

– звернення адвоката Вилкова С. В.;

– інші питання.

Комітетом було заслухано заявників, які 
відвідали засідання для надання обширних 
пояснень та додатково відповіли на питання. Зі 
свого боку засідателі проаналізували обставини 
описані адвокатами, дійшовши висновку 
звернутися з відповідними вимогами до 
компетентних органів. 

Військовий стан і напружена ситуація у країні не 
дає нікому права зловживати професійними 
правами адвокатів.

Деталі за посиланням 

https://cutt.ly/5ZiAAjj

15 серпня було проведено засідання Ради 
Комітету захисту прав адвокатів та гарантій 
адвокатської діяльності. Захід відбувся у 
конференц-залі Національної асоціації 
адвокатів України на 5-му поверсі. Окрім цього, 
була забезпечена можливість долучитися до 
засідання в режимі відеоконференції за 
допомогою платформи «ZOOM».

На порядку денному Радою Комітету було 
розглянуто питання щодо дискредитації 
інституту адвокатури окремими її представни-
ками. Адвокатами було обговорено реакцію 
Комітету щодо навмисного плямування честі та 
гідності одними адвокатами інших і підбито 
підсумки.

Дотримання Правил адвокатської етики, Закону 
України та норм моралі є прямим обов'язком 
адвоката. Порушення вищезгаданих норм тягне 
за собою відповідні наслідки.

Посилання на публікацію

https://cutt.ly/tXmaqoP

16 грудня було проведено засідання Ради 
Комітету у конференц-залі Національної 
асоціації адвокатів України на 5-му поверсі. 
Рішенням РАУ від 28.01.2022 №6 було 
покладено на Комітет обов'язок сприяти 
забезпеченню гарантій адвокатської діяльності, 
захисту професійних і соціальних прав 
адвокатів з робочим місцем згідно з даними 
ЄРАУ у місті Києві, у тому числі забезпечити 
присутність членів вказаного Комітету у разі 
проведення у таких адвокатів обшук чи огляду 
житла, іншого володіння адвоката, приміщень, 
де він здійснює адвокатську діяльність, 
тимчасового доступу до речей і документів 
адвоката. У зв'язку із цим Солодко Є. 
запропонував затвердити графік чергування 
груп представників Комітету з метою 
оперативного реагування.  Зас ідателі  
обговорили можливі невідкладні реакції 
представників Комітету. Рада доручила Голові 
Комітету підписати затверджений склад і графік 
чергування оперативних груп представників 
Комітету.

https://cutt.ly/5ZiAAjj
https://cutt.ly/tXmaqoP


18 серпня відбувся круглий стіл на тему 
«Діяльність ТрО та ДФТГ в контексті 
законодавчих колізій». Організацією «круглого 
столу» завдячуємо Центру надання методичної 
допомоги та координації волонтерського руху 
адвокатів з правового захисту військово-
службовців НААУ, Комітету з військового 
права, що діє в складі Національної асоціації 
адвокатів України, Вищій школі адвокатури 
НААУ. Співмодератором заходу був Голова 
Комітету з інформаційної політики та 
інформаційної безпеки, член Ради Комітету 
захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської 
діяльності НААУ – Богдан Кушнір.

Представники Комітету Клочков Володимир, 
Дзюбенко Сергій, Красник Вадим долучилися до 
заходу як доповідачі. Захід було присвячено 
обговоренню таких питань, як: система 
національного спротиву в Україні, облік та 
постановка на облік у складі військових частин, 
матеріальне забезпечення батальйонів ТрО та 
ДФТГ, соціальні гарантії та право на відпустку 
для осіб, які задіяні у ТрО та ДФТГ, 
врегулювання питань, пов'язаних з виконанням 
бойових розпоряджень, мобілізація осіб, які 
задіяні у ТрО та ДФТГ, проблемні питання ТрО: 
умови розірвання контракту, задіяння ТРО за 
межами громади та проходження ВЛК, правовий 
статус та проблемні аспекти діяльності ДФТГ, 
умови задіяння батальйонів ДФТГ за межами 

4 лютого за ініціативою Комітету захисту прав 
людини проведено обговорення за круглим 
столом теми «Проведення процесуальних дій 
органами досудового розслідування з метою 
тиску на сторону захисту».

Цікаві приклади процесуальних порушень під 
час проведення обшуків і поради адвокатам, як 
діяти в тих чи інших випадках, стали навіть 
причиною дискусій. Але всі дійшли одного 
висновку: на сьогодні інститут судового 
контролю за дотриманням процедури обшуку не 
діє. Обшуки в більшості випадків не мають мети, 
передбаченої КПК, а вилучене майно навіть не 
набуває статусу доказу, велика частка обшуків 
взагал і  проводиться  лише  з  метою 
психологічного тиску, і за результатами обшуку 
нічого не вилучається. Саме таку цікаву 
статистику навів Віталій Наум – Голова Комітету 
захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської 
діяльності Київської області, який надав також 
поради, як діяти адвокату в випадку, якщо до 
нього прийшли з обшуком. Голова Комітету 
захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської 
діяльності НААУ Володимир Клочков наголосив, 
що в цьому випадку адвокати повинні 
пам'ятати, що вони несуть відповідальність за 
розголошення адвокатської таємниці, а тому не 
повинні добровільно без наявності на те ухвали 
суду та дозволу клієнта надавати право-
охоронним органам адвокатські досьє.

4. ЗАХОДИ, УЧАСТЬ У ЯКИХ
ВЗЯЛИ ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ



4. ЗАХОДИ, УЧАСТЬ У ЯКИХ ВЗЯЛИ ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ

Голова Комітету Володимир Клочков
 взяв участь у засіданні Ради 6 вересня

адвокатів України, де відзвітував про виконання 
рішення РАУ №6 від 28.01.2022 щодо 
додаткових завдань і прав Комітету. У виступі 
було повідомлено, які виїзди відбулися, і 
гарантовано виконання рішення надалі.

Також Голова Комітету долучився до 
обговорення проблемного питання щодо 
«нелояльних адвокатів». Було прийнято 
рішення РАУ звернутися до Генерального 
прокурора із запитом про надання відомостей 
про формування регіональними прокуратурами 
списків «нелояльних адвокатів», начебто на 
виконання вказівки Офісу Генерального 
прокурора.

Посилання на публікацію

https://cutt.ly/pVhkWDf

регіону реєстрації, проблемні аспекти служби в 
ТрО та ДФТГ з практики звернень на гарячу 
лінію “Юридичної сотні”, фінансування та 
матеріальне забезпечення д іяльност і  
добровольчих формувань територіальних 
громад, проблема збереження за бійцями 
територіальних громад місця роботи, посади та 
середнього заробітку під час виконання ними 
завдань ТрО, проблеми застосування бійцями 
добровольчих формувань територіальних 
громад вогнепальної зброї під час виконання 
ними завдань ТрО.

Цей захід має велике значення, як і окремо для 
адвокатської спільноти, так і для всієї 
української нації, особливо у цей надзвичайно 
непростий час. 

Посилання на публікацію

https://cutt.ly/XXmmEVC

https://cutt.ly/pVhkWDf
https://cutt.ly/XXmmEVC


Членом Ради Комітету Калашник Оленою з 
метою підвищення авторитету адвокатури у 
державі та суспільстві, формування чіткого 
уявлення про діяльність адвокатів і глибокої 
правосвідомості у майбутніх правників 
протягом цього року було здійснено практичну 
підготовку студентів-правників 4–6 курсів 
Київського університету імені Бориса Грінченка.

 

Цього року майбутнім юристам довелося 
проходити практику дистанційно.  За 
результатами її проходження студенти склали 
короткі відео щодо того, яким вони бачать 
адвоката в період воєнного стану. За сприянням 
Комітету захисту прав адвокатів та гарантій 
адвокатсько ї  д і яльност і  НААУ було  
підготовлено це відео студентів-правників.

2022 рік виявився складним для багатьох 
українців. Адвокати не виняток із цього 
переліку, проте Комітет жодного дня не 
припиняв свою роботу, попри всі складнощі та 
нові виклики, з якими зіткнулась адвокатська 
спільнота.

Однак участь у прове-
денні обшуків, а також 
інша щоденна робота 
із захисту професійних 
прав адвокатів та 
гарантій адвокатської 
діяльності – звичне 
діло. 

Посилання на публіка-
цію

https://cutt.ly/t2EFUWr 

«Прививати повагу до професії адвоката слід, 
як і до Батьківщини, ще з дитинства», – вважає 
член Комітету захисту прав адвокатів та 
гарантій адвокатської діяльності НААУ Олена 
Калашник.

16 лютого з цією метою Олена Калашник 
провела відкриту лекцію на тему «Адвокат 
очима адвоката» для учнів 9А та 9Б класів КЗ 

«Харківська загальноосвітня школа I–III ступенів 
№63 Харківської міської ради Харківської 
області». Під час лекції Олена Калашник 
розповіла учням: як стати адвокатом; види 
діяльності, які він здійснює; законодавчі акти, 
які регулюють його діяльність; про органи 
адвокатського самоврядування та комітет, який 
захищає права адвокатів. Звичайно ж, не 
обійшлося без цікавих випадків із практики. Учні 
дуже зацікавилися діяльністю адвокатів і 
вирішили взяти участь у запропонованому 
Комітетом для них конкурсі на кращу 
презентацію на тему «Адвокат моїми очима». 

Посилання на публікацію

https://cutt.ly/B2EFZFa

5. ЗАХОДИ, ПРОВЕДЕНІ
ЗА ІНІЦІАТИВОЮ КОМІТЕТУ

https://cutt.ly/t2EFUWr
https://cutt.ly/B2EFZFa


6. НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ (СТАТТІ, КОМЕНТАРІ,
РЕКОМЕНДАЦІЇ ТОЩО), ОПУБЛІКОВАНІ
НА САЙТІ НААУ, ВША ТА В ІНШИХ ВИДАННЯХ

У січні член Комітету Євген Пеліхос розібрав 
чергову спробу представників влади звузити 
права та повноваження адвокатів під час 
здійснення захисту прав людини.

Народні депутати зареєстрували в парламенті 
законопроєкт №6454 «Про дотримання 
розумних строків у кримінальному проваджен-
ні». Очевидно, що адвокати та їхні клієнти давно 
очікують на зміни в законодавстві, які дозволять 
ефективно реагувати на затягування розсліду-
вання та судового розгляду, проте замість 
очікуваного покращення законотворці 
пропонують: 

1) позбавити клієнтів права на вільний вибір 
захисників та їх кількості; 

2) розширити процесуальні повноваження 
оперативних підрозділів; 

3) звузити право на відвід судді; 

4) взагалі виключити участь понятих у 
кримінальному провадженні; 

5) наділити прокурора правом надавати 
тимчасовий доступ до інформаційних систем за 
своєю постановою; 

6) запровадити поняття «невідкладного» 
тимчасового вилучення речей і документів, при 
тому, що сторона обвинувачення і так має ці 
повноваження під час проведення огляду, 
обшуку.

Комітет вважає недопустимим запровадження 
под ібних  повноважень  для  с торони  
обвинувачення і оцінює ці спроби як наступ на 
такі фундаментальні засади кримінального 
судочинства, як змагальність і рівність прав 
сторін.

Посилання на публікацію

https://cutt.ly/YI3t4kM

20 травня було опубліковано матеріали V 
Всеукраїнської науково-практичної конференції 
з міжнародною участю. Член Ради Комітету 
Калашник Олена долучилась до даного заходу 
та розкрила проблематику за темою «Роль 
Комітету захисту прав адвокатів та гарантій 
адвокатської діяльності в адаптації національ-
ного законодавства до права Європейського 
союзу». У своїй публікації адвокатеса розкрила 
правовий статус та цінність діяльності даного 
органу в адвокатською самоврядуванні. 

Посилання на публікацію:

https://cutt.ly/E25eoaq 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FYI3t4kM%3Ffbclid%3DIwAR3iZyHtenPLYrA22P80k8FO8fTD8vffvW7SCVVNnJsvOVZzVzKgzSgpGOs&h=AT0NYI8L7usgbwpOw3rMW-RsKKIlLMCqC8k0HSw3Koh-nd2nlAyGdbxu2401qknQLDqTZxii1EtDFpn8gbOi4WInLDYq3Go7ErJOdPb1qHXjV1gEWHpPlV_m8Mb2hsIE5dFY&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT3XRf58alfMMn4VuHODOCCpltT0WOHiiieIRPcCL42EIrc_GB3ZCzdq4jDuJpW6c_EYqDLAech3aq51yXbYYGz8Bg2dK7C2Jc7BVSPoBUrdIT55_i2rvs2cKSAeJ-Wpac-l4MYOEYkZviNzWgHiaPu7LWJjCb5XbyhGXujskPZFnMcjVzgQGHQjqf1PlGz0-P3I3UFhKC-N2v7H-_RR_R8
https://cutt.ly/E25eoaq


8 лютого до Рада адвокатів Київської області 
надійшло повідомлення від Подільської 
окружної прокуратури м. Києва про затримання 
адвоката та проведення невідкладних обшуків 
офісу та помешкань адвоката.

На виконання вимог ст. 23 Закону виїхали 
представники Комітету захисту. За адресою 
офісу у місті Києві виїхали представники 
Комітету Ради адвокатів Київської області та 
представники Комітету захисту прав адвокатів 
НААУ.

Деталі за посилання

https://cutt.ly/KGQbAxn

7. ОПЕРАТИВНЕ РЕАГУВАННЯ
НА ПОРУШЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВ
АДВОКАТІВ

9 лютого на гарячу лінію Комітету захисту 
прав адвокатів та гарантій адвокатської 
діяльності НААУ о 14:57 надійшов дзвінок про 
вчинення працівниками поліції на проспекті 
Академіка Глушкова, 31а стосовно адвоката 
злочинних дій, а саме недопуск до клієнта.

Прибувши на місце подій члени Комітету 
зафіксували правопорушення та звернулися з 
відповідними заявами до компетентних органів.

Деталі за посиланням https://cutt.ly/tGQbj3v

https://www.facebook.com/radakiobl/?__cft__%5B0%5D=AZUEmNlhj1JshAdm_ymccL3fkHRUlqQSFHXHg7Yc3hp1LdeTl6EDVOA7AMk6XflRF-3Gp3fK-frn1Kg_iNevXOznjiEvmJg9kMb2NGIG2sSKE8lUHpARt7ohmOrr41EHoLpb3KFp3QnGtCTdbauR0DYhciHtxeZjOXj-txVxyEtRZKXHmGIHF_2n0HJwJXdHFhEP4F_LibDWjr3Y0E6YnCkmb2L5okCbrnChD-0RVkbUCQ&__tn__=kK-y-R
https://cutt.ly/KGQbAxn
https://cutt.ly/tGQbj3v


7. ОПЕРАТИВНЕ РЕАГУВАННЯ НА ПОРУШЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВ АДВОКАТІВ

28 березня Комітету стало відомо, що 
правоохоронці збираються провести обшук в 
бізнес-центрі, де знаходяться два офіси 
адвокатів. З метою забезпечення прав та 
гарантій адвокатської діяльності, передбачених 
статтею 23 Закону України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність», і виконання рішення 
Ради адвокатів України №6 від 28.01.2022 на 
місце подій прибув член Комітету разом з 
адвокатами, які виявили бажання підтримати 
колег. У результаті, були дотримані всі норми 
права згідно з буквою закону, а слідчі дії у 
приміщенні адвокатів не проводилися.

Деталі за посиланням https://cutt.ly/sGQc2QP

25 квітня до Комітету надійшов лист від СБУ 
про те, що проводиться досудове розслідування 
за ознаками вчинення кримінальних право-
порушень. У зв'язку з виявленням і фіксацією 
відомостей про можливі правопорушення, 
зранку 26 квітня відбулися масові обшуки у 
приміщеннях та володіннях адвокатів по всьому 
Києву, на які знадобилося 11 представників 
Комітету. На відповідні адреси проведення 
слідчих дій прибули члени Комітету. 
Незважаючи на воєнний стан та проблеми 
сьогодення, Комітет забезпечив дотримання 
професійних прав, честі і гідності адвокатів 
гарантованих Конституцією та профільним 
законом.

Деталі за посиланням https://cutt.ly/LGQcp4E

17 лютого до Комітету надійшло повідомлен-
ня Головного слідчого управління Національної 
поліції України. Правоохоронці повідомили 
Комітет про те, що у процесі здійснення 
досудового розслідування виникла необхідність 
провести обшук 18.02.2022 о 06:30 год. у трьох 
приміщеннях адвокатів.

Представники Комітету прибули на місце 
проведення слідчої дії і проконтролювали 
дотримання професійних прав та гарантій 
адвокатів відповідно до Закону України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність».

Деталі за посиланням https://cutt.ly/8GQvOKy

16 березня о 13:00 до Комітету захисту прав 
адвокатів та гарантій адвокатської діяльності 
надійшло повідомлення від адвоката про 
проведення обшуку. Працівники СБУ бажали 
провести слідчу дію без ухвали слідчого судді у 
всьому бізнес-центрі, де знаходився офіс 
адвоката.

Деталі за посиланням https://cutt.ly/kGQvpSg 

https://cutt.ly/sGQc2QP
https://cutt.ly/LGQcp4E
https://cutt.ly/8GQvOKy
https://cutt.ly/kGQvpSg
https://cutt.ly/8GQvOKy


7. ОПЕРАТИВНЕ РЕАГУВАННЯ НА ПОРУШЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВ АДВОКАТІВ

Зранку  Головним слідчим 17 травня
управлінням Служби безпеки України 
проводилося 4 обшуки в адвокатів на території 
міста Києва.

Відповідно до статті 23 Закону України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність» та з 
метою виконання рішення Ради адвокатів 
України №6 від 28.01.2022 на відповідні адреси 
проведення слідчих дій прибули члени Комітету 
захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської 
діяльності НААУ, які заміняють представників 
Ради адвокатів міста Києва.

Солодко Євген, Кульшенко Руслан, Гудзера 
Тарас та Пеліхос Євген знаходилися на місці 
проведення слідчих дій і контролювали 
дотримання професійних прав і гарантій 
адвокатської діяльності колег. Обшуки 
відбулися згідно з буквою Закону.

Посилання на публікацію 

https://cutt.ly/yZiG1mU

5 травня до Комітету захисту прав адвокатів 
та гарантій адвокатської діяльності НААУ 
надійшло повідомлення про те, що Головним 
слідчим управлінням Державного бюро 
розслідувань за процесуального керівництва 
Департаменту організації і процесуального 
керівництва досудовим розслідуванням органів 
Державного бюро розслідувань, нагляду за 
його  оперативними п ідрозд ілами та  
підтримання публічного обвинувачення у 
відповідних провадженнях здійснюється 
досудове розслідування, у зв'язку з чим виникла 
необхідність проведення обшуків у приміщеннях 
адвокатів.

Зранку  були проведені слідчі дії, а 6 травня
представники Комітету забезпечили свою 
присутність з метою нагляду за дотриманням 
прав адвокатів і виконання рішення Ради 
адвокатів України №6 від 28 січня 2022 року.

Гончаров Михайло, Нона Надіч, Чередниченко 
Денис і Солодко Євген виявили ініціативу та 
прибули на місце проведення слідчої дії, чим 
допомогли колегам.

Посилання на публікацію

https://cutt.ly/5ZiFRQU

https://cutt.ly/yZiG1mU
https://cutt.ly/5ZiFRQU


7. ОПЕРАТИВНЕ РЕАГУВАННЯ НА ПОРУШЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВ АДВОКАТІВ

7 червня о 17:00 год. до Комітету надійшло 
повідомлення про те, що слідчим відділом 
Печерського УП ГУ НП у м. Києві з хвилини на 
хвилину планується проведення обшуку за 
місцем проживання адвоката.

Представники Комітету Кульшенко Руслан та 
Бойко Артем невідкладно вирушили на місце 
події. Прибувши за адресою, було забезпечено 
професійні права та гарантії діяльності 
адвоката, передбачені Законом України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність». Слідча 
дія тривала до 02:00 год. 8-го червня, однак 
представники Комітету залишалися до моменту 
завершення складання протоколу.

Посилання на публікацію

https://cutt.ly/3ZiHxXh

Головним слідчим управлінням Державного 
бюро розслідувань здійснюється досудове 
розслідування за підозрою у вчиненні 
кримінальних правопорушень, передбачених 
статтями 191, 258-2, 258-5 КК України. У 
зв'язку з цим виникла необхідність проведення 
обшуку в будівлях, приміщеннях, спорудах та 
інших володіннях адвоката.

7 червня відбулися слідчі дії, на місце 
проведення яких прибули представники 
Комітету: Пеліхос Євген та Чередниченко Денис. 
Відповідно до статті 23 Закону України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення 
Ради адвокатів України №6 від 28.01.2022 були 
забезпечені права та гарантії професійної 
діяльності. Обшук відбувся з дотриманням 
процесуального законодавства, порушень 
виявлено не було.

Посилання на публікацію

https://cutt.ly/FZiHeVV

https://cutt.ly/3ZiHxXh
https://cutt.ly/FZiHeVV


7. ОПЕРАТИВНЕ РЕАГУВАННЯ НА ПОРУШЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВ АДВОКАТІВ

21 червня  до  Ком і те ту  над ійшло  
повідомлення, що слідчими слідчого управління 
Головного управління Служби безпеки України в 
Автономній Республіці Крим планується 
проведення обшуку 23.06.2022 за адресою 
проживання адвоката на території міста Києва.

Зранку 23 червня член чергової групи 
представників Комітету Чередниченко Денис 
прибув на місце проведення слідчої дії. У процесі 
обшуку вилучалося багато документів, у тому 
числі, які містять адвокатську таємницю. Ці дії 
відобразились у зауваженнях до протоколу 
обшуку. Відповідно до повноважень Комітету, 
передбачених Положенням про Комітети 
Національної асоціації адвокатів України, 
затвердженим Розпорядженням Голови РАУ, 
НААУ №110 від 13.07.2021, спеціальних 
(додаткових) завдань та прав Комітету, 
затверджених рішенням Голови НААУ, РАУ 
№139 від 25 серпня 2021 року, буде вжито 
заходів. 

Посилання на публікацію

https://cutt.ly/IZiJPog

17 червня відбувся черговий обшук. До 
Комітету надійшло повідомлення від Київської 
міської прокуратури про те, що Слідче 
управління Головного управління Національної 
поліції у м. Києві буде проводити обшук у 
адвоката.

Чергова група членів Комітету, яка була на зміні 
цього тижня, а саме Володимир Клочков, Сергій 
Дзюбенко, Вадим Красник та Володимир 
Ємельянов, виїхали на обшук. Під час 
проведення слідчої (розшукової) дії професійні 
права та гарантії адвокатів порушені не були.

У результаті проведення обшуку з'ясувалося, 
що за адресою проведення обшуку працює 2 
адвокати, які обліковуються в Київській області. 
Головою Комітету було прийнято рішення 
зателефонувати Комітету захисту професійних 
прав адвокатів Київської області. Зі свого боку 
представники Комітету Київської області 
прибули на місце події, закінчили супровід 
обшуку, надаючи допомогу своєму адвокату.

Публікація за посиланням

https://cutt.ly/kZiJsX3

https://cutt.ly/IZiJPog
https://cutt.ly/kZiJsX3


7. ОПЕРАТИВНЕ РЕАГУВАННЯ НА ПОРУШЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВ АДВОКАТІВ

6 липня в рамах кримінального провадження 
група слідчих СБУ проводила обшук у 
помешканні особи, яка проживає на території 
міста Києва. Одразу після початку проведення 
слідчої (розшукової) дії вона заявила, що 
володіє статусом адвоката та пред'явила 
свідоцтво про право на заняття адвокатською 
діяльністю. Зі свого боку правоохоронці 
зупинили слідчу дії та звернулися до Комітету з 
проханням невідкладно прибути на місце події. 

У результаті член чергової групи представників 
Комітету Євгеній Солодко та член Ради Комітету 
Володимир Ємельянов вирушили за адресою 
проведення слідчої (розшукової) дії та 
відстоювання дотримання професійних прав 
адвоката.

Виявилось, що особа отримала адвокатське 
посвідчення у 2016 році, однак відомості у ЄРАУ 
досі не внесла, саме тому ні правоохоронці, ні 
слідчий суддя не знали про наявність статусу 
адвоката у останньої. 

Посилання на публікацію

https://cutt.ly/UZiZYq5

Слідчим Головного слідчого управління 
Державного бюро розслідувань здійснюється 
розслідування кримінального правопорушення 
за ознаками, передбаченими статтями 203-2, 
265-3, 369, 368 Кримінального кодексу 
України.

Ввечері  Комітету стало відомо, що в 4 липня
рамах цього кримінального провадження 
слідчий з оперативними працівниками 
збираються провести обшук за адресою місця 
проживання адвоката у Київській області. 
Повідомлення про проведення слідчої дії 
надійшло Раді адвокатів Київської області, 
однак сам адвокат поінформував Комітет і 
попросив забезпечити свою присутність. У 
результаті невідкладно було направлено на 
місце події двох представників: Солодка Євгена 
та Юрченка Юрія. На підставі рішення Ради 
адвокатів України №6 від 28.01.2022 з метою 
забезпечення дотримання професійних прав і 
гарантій, передбачених статтею 23 Закону 
України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність», представники Комітету в 
найкоротші строки прибули за адресою та були 
присутніми до її завершення, яке відбулось о 
00:12 год. 5 липня.

Посилання на публікацію

https://cutt.ly/nZiJ2Qf

5 липня до Комітету надійшло повідомлення 
про те, що детективами НАБУ в рамах 
криміналь-ного провадження 6 липня буде 
проводитись обшук у житлі, де проживає 
адвокат.

У зв'язку із встановленими вимогами Законом 
України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність» та рішенням Ради адвокатів України 
№6 від 28.01.2022 з метою забезпечення прав і 
гарантій адвоката на місце проведення слідчої 
дії прибув член чергової групи представників 
Комітету – Богдан Кушнір.

Посилання на публікацію

https://cutt.ly/JZiLQdT

https://cutt.ly/UZiZYq5
https://cutt.ly/nZiJ2Qf
https://cutt.ly/JZiLQdT


7. ОПЕРАТИВНЕ РЕАГУВАННЯ НА ПОРУШЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВ АДВОКАТІВ

7 липня до Комітету надійшло повідомлення від 
Головного слідчого управління Національної 
поліції України про наміри проведення обшуку 
за місцем проживання адвоката на підставі 
ухвали слідчого судді.

8 липня член чергової групи представників 
Комітету – Юрченко Юрій, прибув на місце 
проведення слідчої (розшукової) дії з метою 
забезпечення професійних гарантій і прав 
адвоката, виконання рішення Ради адвокатів 
України №6 від 28.01.2022. Однак на місці 
виявилось, що обшукувана особа не є 
адвокатом та ніколи таким не була.

Посилання на публікацію

https://cutt.ly/cZiXVVC

6 липня виявилося дуже рясним щодо 
проведення обшуків у приміщеннях адвокатів. 
Слідчим та оперативними працівниками 
Головного слідчого управління Національної 
поліції України о 10:00 год. було розпочато 
проведення обшуку в офісі підприємства. Однак 
у процесі проведення слідчої (розшукової) дії 
виявилося, що юрист цього підприємства 
володіє статусом адвоката і необхідно вжити 
відповідних заходів для продовження обшуку на 
його робочому місці. Правоохоронці одразу ж 
повідомили про цю ситуацію Комітет. 

Зі свого боку на місце події Комітетом було 
направлено представника – Левадного 
Олександра, який невідкладно прибув на 
допомогу. У процесі проведення обшуку були 
забезпечені професійні гарантії та права 
адвоката, передбачені статтею 23 Закону 
України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність», і виконано рішення Ради адвокатів 
України №6 від 28.01.2022. 

Проведення слідчої (розшукової) дії тривало до 
06:00 години ранку 7 липня, а всі зауваження 
відображено в протоколі обшуку.

Посилання на публікацію

https://cutt.ly/CZiZBRv

https://cutt.ly/cZiXVVC
https://cutt.ly/CZiZBRv


7. ОПЕРАТИВНЕ РЕАГУВАННЯ НА ПОРУШЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВ АДВОКАТІВ

13 липня до Комітету надійшло повідомлення від 
детективів Національного антикорупційного 
бюро України про проведення досудового 
розслідування у кримінальному провадженні за 
ознаками кримінальних правопорушень, 
передбачених статтями 111, 191, 209 
Кримінального кодексу України. У рамах цього 
кримінального провадження планувалося 
проведення слідчих дій за місцем проживання 
адвокатів.

У зв'язку з цим  члени оперативної 14 липня
групи представників Комітету – Олександр 
Протас, Дмитро Сорокін та Євген Пеліхос, 
виїхали на проведення двох обшуків у 
помешканнях адвокатів. З метою забезпечення 
професійних гарантій і прав адвоката, 
передбачених статтею 23 Закону України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність», 
виконання рішення Ради адвокатів України №6 
від 28.01.2022 Комітетом було забезпечено 
дотримання норм Кримінального процесуаль-
ного кодексу України.

Посилання на публікацію

https://cutt.ly/0ZiVtDX

11 липня до Комітету надійшло повідомлення від 
Державного бюро розслідувань про наміри 
проведення обшуку в рамах кримінального 
провадження в офісі адвоката.

12 липня член чергової групи представників 
Комітету – Герасименко Марк, прибув на місце 
проведення слідчої (розшукової) дії з метою 
забезпечення професійних гарантій і прав 
адвоката, виконання рішення Ради адвокатів 
України №6 від 28.01.2022. Під час проведення 
обшуку були вилучені документи та флеш-
накопичувачі, які містять адвокатську 
таємницю, та інші речі. Всі зауваження були 
відображені у зауваженнях до протоколу 
обшуку.

Зі свого боку за результатами проведеного 
обшуку Комітет наголошує, що дотримання 
рамок правового поля є прямим обов'язком 
кожної особи. Адвокати повинні бути еталоном 
правосвідомості та подавати приклад 
суспільству. Порушення Правил адвокатської 
етики та Кримінального кодексу України – 
недопустимі.

Посилання на публікацію

https://cutt.ly/2ZiCsA6

https://cutt.ly/0ZiVtDX
https://cutt.ly/2ZiCsA6


7. ОПЕРАТИВНЕ РЕАГУВАННЯ НА ПОРУШЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВ АДВОКАТІВ

Головним слідчим управлінням СБ України 
здійснюється досудове розслідування у 
кримінальному провадженні за фактом 
вчинення кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України. До 
Комітету надійшло повідомлення про наміри 
проведення слідчої (розшукової) дії за місцем 
здійснення адвокатської діяльності.

20 липня у цьому кримінальному провадженні 
проводився обшук на території Києва. Член 
чергової оперативної групи представників 
Комітету – Паршин Артем, на підставі рішення 
Ради адвокатів України №6 від 28.01.2022, з 
метою забезпечення дотримання професійних 
прав і гарантій, передбачених статтею 23 
Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність», прибув на місце проведення 
обшуку. Однак у процесі проведення слідчої 
(розшукової) дії згідно з ухвалою слідчого судді 
не було виявлено ані адвокатів, ані організації, 
в якій планувався обшук. 

Посилання на публікацію

https://cutt.ly/CZiB9nC

18 липня до Комітету надійшло повідомлення, 
що Офісом Генерального прокурора 
здійснюється процесуальне керівництво 
досудовим розслідуванням у кримінальному 
провадженні за ч. 2 ст. 364 КК України. 

Зранку  члени чергової групи 19 липня
представників Комітету Гончаров Михайло та 
Гудзера Тарас прибули на місце проведення 
двох обшуків. У процесі були вилучені телефони 
та носії з інформацією, яка становить 
адвокатську таємницю. Ці дії відобразились у 
зауваженнях до протоколу обшуку. Зі свого боку 
Комітет очікує на звернення адвоката, після 
чого вживе відповідних заходів у межах 
компетенції.

Посилання на публікацію

https://cutt.ly/MZiBEQS

https://cutt.ly/CZiB9nC
https://cutt.ly/MZiBEQS


7. ОПЕРАТИВНЕ РЕАГУВАННЯ НА ПОРУШЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВ АДВОКАТІВ

Слідчим управлінням Головного управління 
Національної поліції у м. Києві здійснюється 
досудове розслідування у кримінальному 
провадженні, у процесі якого виникла 
необхідність у проведенні обшуку на підставі 
ухвали слідчого судді у приміщенні за місцем 
здійснення адвокатом професійної діяльності, 
яке розташоване на території м. Києва.

27 липня член чергової групи представників 
Комітету прибув за адресою проведення слідчої 
(розшукової) дії з метою забезпечення 
професійних гарантій і прав адвоката, 
передбачених у Законі України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність», 
виконання рішення Ради адвокатів України №6 
від 28.01.2022.

Посилання на публікацію

https://cutt.ly/vXmuHxH

До Комітету надійшло повідомлення, що під час 
розслідування кримінального провадження, 
досудове розслідування у якому здійснюється 
слідчими Головного слідчого управління 
Національної поліції України, отримано ухвалу 
суду на проведення обшуку за місцем 
проживання адвоката, що розташоване в місті 
Києві.

2 серпня член чергової групи представників 
Комітету з метою забезпечення гарантій, 
передбачених у статті 23 Закону України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність», та 
виконання рішення Ради адвокатів України №6 
від 28.01.2022, прибув на місце проведення 
слідчої (розшукової) дії. Під час проведення 
обшуку були забезпечені професійні права та 
гарантії колеги, адвокатська таємниця була 
дотримана. 

Посилання на публікацію

https://cutt.ly/1XmiyRb

25 липня до Комітету надійшло повідомлення, 
що Національним антикорупційним бюро 
України здійснюється досудове розслідування у 
кримінальному провадженні за фактом 
вчинення дій, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 
209 КК України.

26 липня члени чергової групи представників 
Комітету прибули на два адреси проведення 
слідчих дій. З метою забезпечення професійних 
гарантій і прав адвоката, передбачених у Законі 
України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність», виконання рішення Ради адвокатів 
України №6 від 28.01.2022 члени Комітету 
перебували на місці подій. Однак у процесі 
проведення обшуків, було виявлено, що 
адвокати обліковуються у Київській області. У 
зв'язку з цим було повідомлено профільний 
Комітет Ради адвокатів Київської області та 
запрошено їхніх представників. Після прибуття 
членів Комітету захисту гарантій адвокатської 
діяльності РАКО представники Комітету дали 
можливість попрацювати колегам та покинули 
місця проведення обшуків.

Посилання на публікацію

https://cutt.ly/PXmy2Mr

https://cutt.ly/vXmuHxH
https://cutt.ly/1XmiyRb
https://cutt.ly/PXmy2Mr


7. ОПЕРАТИВНЕ РЕАГУВАННЯ НА ПОРУШЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВ АДВОКАТІВ

До Комітету надійшло повідомлення, що 
правоохоронцями Бюро економічної безпеки 
України планується проведення першого після 
створення обшуку у володінні адвоката на 
території міста Києва.

4 серпня член чергової групи представників 
Комітету з метою забезпечення гарантій, 
передбачених у статті 23 Закону України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність», та 
виконання рішення Ради адвокатів України №6 
від 28.01.2022 прибув на місце проведення 
слідчої (розшукової) дії.

Під час обшуку детективами Бюро економічної 
безпеки України були виявлені та вилучені 
документи, які стосуються господарської 
діяльності. Професійні права адвоката не 
порушені, інформація з адвокатською 
таємницею не вилучалася.

Посилання на публікацію

https://cutt.ly/6Xmi9LG

До Комітету надійшло повідомлення, що під час 
розслідування кримінального провадження, 
досудове розслідування у якому здійснюється 
слідчими Головного слідчого управління 
Державного бюро розслідувань, отримано 
ухвалу суду на проведення обшуку за місцем 
проживання адвоката, що розташоване в місті 
Києві.

3 серпня член чергової групи представників 
Комітету з метою забезпечення гарантій, 
передбачених у статті 23 Закону України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність», та 
виконання рішення Ради адвокатів України №6 
від 28.01.2022 прибув на місце проведення 
слідчої (розшукової) дії.

Посилання на публікацію

https://cutt.ly/4XmiR0x

https://cutt.ly/6Xmi9LG
https://cutt.ly/4XmiR0x


7. ОПЕРАТИВНЕ РЕАГУВАННЯ НА ПОРУШЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВ АДВОКАТІВ

9 серпня на гарячу лінію Комітету надійшов 
виклик від адвоката про порушення його 
професійних прав. Захисника не допускали до 
клієнта, у якого проводили обшук. Адвоката мав 
всі необхідні документи, однак для слідчих 
Державного бюро розслідувань це не стало 
вагомим аргументом.

О 17:30 год. представники Комітету 
невідкладно вирушили за адресом проведення 
слідчої (розшукової) дії та прибули туди з метою 
забезпечення дотримання професійних прав і 
гарантій, передбачених статтею 23 Закону 
України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність». Після прибуття Комітету ситуація 
змінилася та адвоката було допущено до 
обшуку. Отримавши позитивний результат 
,Дзюбенко С. у парі з Пеліхосом Є. покинули 
місце подій о 19:00 годині.

Посилання на публікацію

https://cutt.ly/lXmoNB5

8 серпня до Комітету надійшло повідомлення 
про те, що слідчим управлінням Головного 
управління СБ України у м. Києві та Київській 
області планується проведення обшуків за 
адресами фактичних місця проживання та 
реєстрації адвоката в рамах кримінального 
провадження за ознаками кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 436-2 
КК України.

9 серпня Голова Комітету та член команди 
Координатора Комітетів прибули на місця 
проведення слідчих (розшукових) дій. 
Керуючись рішенням Ради адвокатів України 
№6 від 28.01.2022, з метою дотримання 
гарантій, передбачених статтею 23 Закону 
України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність», Комітетом було забезпечено 
дотримання професійних прав і гарантій.

Слідчими Служби безпеки України обшуки були 
проведені з дотриманням букви закону, 
інформація з адвокатською таємницею не 
вилучалася.

Посилання на публікацію

https://cutt.ly/KXmoEPF

https://cutt.ly/lXmoNB5
https://cutt.ly/KXmoEPF


7. ОПЕРАТИВНЕ РЕАГУВАННЯ НА ПОРУШЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВ АДВОКАТІВ

10 серпня до Комітету надійшло повідомлення 
про те, що слідчими Головного слідчого 
управління Національної поліції України 
планується проведення слідчих (розшукових) дій 
за місцем проживання та роботи адвоката.

11 серпня за адресами проведення двох 
обшуків прибули члени чергової групи 
представників Комітету та член команди 
Координатора комітетів НААУ. Комітет прибув 
на місце подій з метою забезпечення 
професійних гарантій і прав адвоката, 
виконання рішення Ради адвокатів України №6 
від 28.01.2022.

У процесі проведення обшуків професійні права 
було захищено. Зауваження до протоколу 
обшуку були додані адвокатом і представни-
ками Комітету. 

Посилання на публікацію

https://cutt.ly/8XmpEBN

10 серпня на гарячу лінію Комітету надійшло 
повідомлення, що в порядку статті 208 
Кримінального процесуального кодексу України 
затримано адвоката. Голова Комітету 
невідкладно вирушив на місце подій та був 
разом із затриманим.

Одразу ж після цього було проведено обшук у 
квартирі, де проживає затриманий адвокат. У 
процесі проведення слідчої (розшукової) дії було 
вилучено мобільний телефон, щоденник та 
ноутбук, які містять інформацію, що становить 
адвокатську таємницю. Зауваження були 
відображені у протоколі обшуку.

Зі свого боку Комітет очікує звернення від 
адвоката про порушення професійних прав, 
через що буде оцінено роботу правоохоронців 
та надано відповідний висновок. Комітет 
зобов'язується допомогти та захистити колегу.

Посилання на публікацію

https://cutt.ly/xXmpoEM

https://cutt.ly/8XmpEBN
https://cutt.ly/xXmpoEM


7. ОПЕРАТИВНЕ РЕАГУВАННЯ НА ПОРУШЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВ АДВОКАТІВ

31 серпня Кушнір Богдан, Солодко Євген і 
Юрченко Юрій вирушили на проведення 3 
обшуків у приміщеннях адвокатів.

Під час проведення однієї зі слідчих 
(розшукових) дій у бізнес-центрі, в якому 
розташоване приміщення адвокатів, було 
виявлено порушення в ухвалі суду. Відповідні 
зауваження відображені у протоколі обшуку.

Окрім цього, на гарячу лінію Комітету надійшло 
повідомлення від адвоката про його недопуск до 
слідчої (розшукової) дії правоохоронцями. 
Терміново на місце події вирушив представник 
Комітету Гудзера Тарас.

Прибувши на місце, представник Комітету почув 
дивовижні зауваження від працівників СБУ. 
Правоохоронці вимагали від адвоката 
письмовий договір про надання правової 
(правничої) допомоги та ордер, написаний 
каліграфічним почерком! Зі свого боку Гудзера 
Т. склав акт про недопуск адвоката. Комітет 
очікує звернення адвоката про порушення його 
професійних прав і готує скаргу до Державного 
бюро розслідувань на дії правоохоронців.

Посилання на публікацію 

https://cutt.ly/vVhjhpV

30 серпня до Комітету надійшло повідомлен-
ня, що сьогодні слідчими слідчого управління ГУ 
НП у м. Києві планується проведення 
затримання адвоката та обшук у його володінні 
на території міста Києва.

Два члени чергової групи представників 
Комітету – Юрченко Юрій та Солодко Євген, з 
метою забезпечення гарантій, передбачених у 
статті 23 Закону України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність», і виконання рішення 
Ради адвокатів України №6 від 28.01.2022 
прибули на місце подій.

Під час затримання та обшуку слідчими були 
дотримані норми кримінального процесуаль-
ного законодавства. Професійні права 
адвоката не порушені,  інформація з 
адвокатською таємницею не вилучалася. 

Посилання на публікацію

https://cutt.ly/4VhhPy4

https://cutt.ly/vVhjhpV
https://cutt.ly/4VhhPy4


7. ОПЕРАТИВНЕ РЕАГУВАННЯ НА ПОРУШЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВ АДВОКАТІВ

Комітету надійшло повідомлення, що Головним 
слідчим управлінням Державного бюро 
розслідувань планувалося проведення обшуку 
за місцем проживання адвокатеси.

5 вересня два члени чергової групи 
представників Комітету – Олександр Протас і 
Дмитро Сорокін, з метою забезпечення 
гарантій, передбачених у статті 23 Закону 
України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність», і виконання рішення Ради адвокатів 
України №6 від 28.01.2022 вирушили на місце 
подій.

Однак, прибувши за адресою проведення 
слідчої (розшукової) дії, виявилося, що 
адвокатеса розлучилася з чоловіком та уже 10 
років як там не проживає. Відчинивши двері 
правоохоронцям, нова дружина надзвичайно 
здивувалася та пояснила ситуацію. У результаті 
слідчі ДБР прийняли рішення не проводити 
обшук.

Посилання на публікацію

https://cutt.ly/TVhjJz8

Комітету надійшло повідомлення, що Головним 
слідчим управлінням СБ України планується 
проведення обшуку в особи, яка згідно з Єдиним 
реєстром адвокатів України є адвокатом і 
здійснює таку діяльність на території міста 
Києва.

6 вересня члени чергової групи представників 
Комітету – Протас Олександр і Сорокін Дмитро, 
з метою забезпечення гарантій, передбачених у 
статті 23 Закону України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність», і виконання рішення 
Ради адвокатів України №6 від 28.01.2022 
вирушили на місце подій.

Обшук відбувся з дотриманням кримінального 
процесуального законодавства. Порушень не 
виявлено.

Посилання на публікацію

https://cutt.ly/yVhktKb

7 вересня до Комітету надійшло повідомлення 
про те, що слідчим управлінням СБ України 
сьогодні планується проведення невідкладного 
обшуку за адресою місця проживання адвоката.

Член чергової групи представників Комітету 
Герасименко Марк прибув на місце проведення 
слідчої (розшукової) дії. Керуючись рішенням 
Ради адвокатів України №6 від 28.01.2022, з 
метою дотримання гарантій, передбачених 
статтею 23 Закону України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність», Комітетом було 
забезпечено дотримання професійних прав і 
гарантій.

Проведення обшуку у володінні адвоката без 
наявної ухвали суду недопустиме, вимоги щодо 
гарантій адвокатської діяльності повинні бути 
дотримані. У результаті проведення процесу-
альної дії адвокатська таємниця не була 
порушена. Однак Комітет очікує звернення 
адвоката, щоби вжити відповідних заходів у 
межах своєї компетенції.

Посилання на публікацію

https://cutt.ly/sVhkVES

https://cutt.ly/TVhjJz8
https://cutt.ly/yVhktKb
https://cutt.ly/sVhkVES


7. ОПЕРАТИВНЕ РЕАГУВАННЯ НА ПОРУШЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВ АДВОКАТІВ

9 вересня о 13:30 на гарячу лінію Комітету 
надійшло повідомлення від адвоката, що слідчі 
СБУ вдерлись до офісу, де він здійснює свою 
професійну діяльність, та почали ламати сейф.

У зв'язку з цим п'ять представників Комітету – 
Юрченко Юрій, Юрченко Олег, Протас 
Олександр, Герасименко Марк і Сорокін 
Дмитро, з метою забезпечення гарантій, 
передбачених у статті 23 Закону України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність», і 
виконання рішення Ради адвокатів України №6 
від 28.01.2022 невідкладно вирушили на місце 
подій.

На момент прибуття Комітету слідча дія вже 
тривала, а правоохоронцями активно оглядався 
офіс. За відсутності представників Комітету 
оперативники зламали сейф зі стікером про те, 
що він містить документи з адвокатською 
таємницею, та переглядали їх. Прибувши за 
адресою проведення обшуку, Комітет нагадав 
правоохоронцям вимоги КПК і профільного 
закону, після чого матеріали із сейфа були 
повернуті. Окрім цього, слідчим було вилучено 
жорсткий диск з робочого комп'ютера адвоката. 
Відповідні зауваження відображені у протоколі 
обшуку.

Посилання на публікацію

https://cutt.ly/WVhlJTe

Комітету надійшло повідомлення, що Головним 
слідчим управлінням Національної поліції 
України планується проведення обшуку в особи, 
яка згідно з Єдиним реєстром адвокатів України 
є адвокатом і здійснює таку діяльність на 
території міста Києва.

8 вересня члени чергової групи представників 
Комітету – Протас Олександр і Сорокін Дмитро, 
з метою забезпечення гарантій, передбачених у 
статті 23 Закону України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність», і виконання рішення 
Ради адвокатів України №6 від 28.01.2022 
вирушили на місце подій.

Обшук відбувся без порушення адвокатської 
таємниці. Порушень не виявлено.

Посилання на публікацію

https://cutt.ly/AVhluW9

https://cutt.ly/WVhlJTe
https://cutt.ly/AVhluW9


7. ОПЕРАТИВНЕ РЕАГУВАННЯ НА ПОРУШЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВ АДВОКАТІВ

Комітету надійшло повідомлення, що слідчими 
Головного слідчого управління Державного 
бюро розслідувань планується проведення 
обшуку за робочим місцем особи, яка згідно з 
Єдиним реєстром адвокатів України є адвокатом 
і здійснює таку діяльність на території міста 
Києва.

14 вересня члени чергової групи Комітету – 
Паршин Артем і Гончаров Михайло, з метою 
забезпечення гарантій, передбачених у статті 23 
Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність», і виконання рішення Ради адвокатів 
України №6 від 28.01.2022 вирушили на місце 
подій.

Обшук відбувся з дотриманням кримінального 
процесуального законодавства. Порушень не 
виявлено.

Посилання на публікацію

https://cutt.ly/EVhzFLw

Комітету надійшло повідомлення, що Головним 
слідчим управлінням Державного бюро 
розслідувань за процесуального керівництва 
прокурорів Офісу Генерального прокурора 
здійснюється досудове розслідування у 
кримінальному провадженні. 

Слідчими планувалося проведення обшуку в 
квартирі та робочому офісі особи, яка згідно з 
Єдиним реєстром адвокатів України є 
адвокатом і здійснює таку діяльність на 
території міста Києва.

12 вересня два члени чергової групи 
представників Комітету – Гудзера Тарас і 
Черевко Артем, з метою забезпечення гарантій, 
передбачених у статті 23 Закону України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність», і 
виконання рішення Ради адвокатів України №6 
від 28.01.2022 вирушили на місце подій.

Обшук у квартирі відбувся без порушення 
адвокатської таємниці чи процесуальних прав.

Прибувши за адресою, де правоохоронці 
очікували провести обшук в офісі адвоката, 
виявилося, що його там немає. Відомості у 
Реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – 
підприємців були вказані актуальні. Слідчим 
була вказана хибна інформація у клопотанні 
про проведення обшуку та введено в оману 
слідчого суддю.

Посилання на публікацію

https://cutt.ly/cVhztjR

https://cutt.ly/EVhzFLw
https://cutt.ly/cVhztjR


7. ОПЕРАТИВНЕ РЕАГУВАННЯ НА ПОРУШЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВ АДВОКАТІВ

До Комітету надійшло повідомлення, що
 планується проведення 16 вересня

прокурорами Офісу Генерального прокурора 
обшуку у приміщенні, де здійснює свою 
професійну діяльність адвокат.

Два члени чергової групи представників 
Комітету – Юрченко Олег і Гудзера Тарас, з 
метою забезпечення гарантій, передбачених у 
статті 23 Закону України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність», і виконання рішення 
Ради адвокатів України №6 від 28.01.2022 
прибули на місце подій.

У процесі проведення слідчої (розшукової) дії 
було встановлено, що це приміщення належить 
адвокату, однак він його здає в оренду 
приватному нотаріусу. Сам він професійну 
діяльність за адресою проведення обшуку не 
здійснює та матеріалів, які містять інформацію з 
адвокатською таємницею, не зберігає.

Комітет укотре нагадує, що адвокат відповідно 
до Правил адвокатської етики зобов'язаний 
вносити актуальні відомості до Єдиного реєстру 
адвокатів України. Порушення цих приписів 
тягне за собою дисциплінарну відповідальність. 

Посилання на публікацію

https://cutt.ly/MVhxnRk

15 вересня о 17:10 на гарячу лінію Комітету 
надійшло повідомлення від адвоката, що 

співробітники Київського СIЗО відмовляються 
отримувати та виконувати ухвалу слідчого судді 
Печерського районного суду про зміну 
запоб іжного  заходу .  Р ішенням суду  
підозрюваному-адвокату було змінено 
запобіжний захід із тримання під вартою на 
цілодобовий домашній арешт. Ухвала суду має 
бути виконана негайно. Однак свої дії 

працівники СIЗО мотивували тим, що закінчився 
робочий час і  затриманому-адвокату 
доведеться ще 1 ніч пережити в неволі.

У зв�язку з цим представники Комітету та інші 
адвокати – Ломанов Денис, Кульшенко Руслан, 
Дзюбенко Сергій, Пилипенко Дмитро, Левадний 
Олександр, Пеліхос Євген, Чередніченко Денис, 
Бойко Артем, Кривов'яз Максим, Назаренко 
Діана, Бойко Віталій, з метою забезпечення 
гарантій, передбачених у статті 23 Закону 
України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність», і виконання рішення Ради адвокатів 
України №6 від 28.01.2022 невідкладно 
вирушили на місце подій.

На момент прибуття Комітету один з адвокатів 

підозрюваного намагався потрапити до СIЗО, 
іншій викликав поліцію для фіксаці ї  

протиправних дій з боку співпрацівників СIЗО. 
Після прибуття членів Комітету та втручання в 

ситуацію, перемовин з керівництвом СІЗО, о 
20:10 ухвала була виконана, а адвоката було 
звільнено з-під варти.

Посилання на публікацію

https://cutt.ly/7Vhz5YT

https://cutt.ly/MVhxnRk
https://cutt.ly/7Vhz5YT


7. ОПЕРАТИВНЕ РЕАГУВАННЯ НА ПОРУШЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВ АДВОКАТІВ

Комітету надійшли повідомлення, що Головним 
слідчим управлінням Державного бюро 
розслідувань, слідчими групами та прокурорами 
Київської міської прокуратури планується 
проведення семи обшуків за адресами 
здійснення професійної діяльності  та 
проживання адвокатів у двох кримінальних 
провадженнях.

27 вересня два члени чергової групи та вісім 
представників Комітету – Левадний Олександр, 
Наум Віталій, Наум Сергій, Юрченко Юрій, 
Штельмашенко Оксана, Бойко Артем, 
Чередниченко Денис, Ломанов Денис, 
Кульшенко Руслан та Герасименко Марк, з 
метою забезпечення гарантій, передбачених у 
статті 23 Закону України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність», та виконання рішення 
Ради адвокатів України №6 від 28.01.2022 
вирушили на місця подій.

Частина обшуків відбулася без порушення 
адвокатської таємниці та норм КПК. На слідчих 
(розшукових) діях, де були спроби порушити 
професійні права чи гарантії, Комітет 
відстоював колег.

Посилання на публікацію

https://cutt.ly/BB8wtwG

Комітету надійшло повідомлення про те, що 
Головним слідчим управлінням СБ України 
здійснюється розслідування у кримінальному 
провадженні, під час якого виникла необхідність 
у проведенні двох обшуків за адресами місця 
роботи та проживання адвоката.

22 вересня два члени чергової групи 
представників Комітету – Захаров Артем та 
Ломанов Денис, керуючись рішенням Ради 
адвокатів України №6 від 28.01.2022, з метою 
дотримання гарантій передбачених статтею 23 
Закону України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність», прибули на місця 
проведення слідчих (розшукових) дій.

Обшук за місце проживання адвоката відбувся 
без порушення професійних прав чи гарантій. У 
процесі проведення слідчої дії за адресою 
місцезнаходження офісу було вилучено 
мобільний телефон адвоката. Заперечення були 
внесені в протокол. Адвокатські досьє та 
документи, що містять інформацію з 
адвокатською таємницею, не вилучалися.

Посилання на публікацію

https://cutt.ly/2B8qHqt

https://cutt.ly/BB8wtwG
https://cutt.ly/2B8qHqt


7. ОПЕРАТИВНЕ РЕАГУВАННЯ НА ПОРУШЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВ АДВОКАТІВ

Комітету надійшло повідомлення, що Головним 
слідчим управлінням Національної поліції 
України здійснюється досудове розслідування в 
кримінальному провадженні за фактом 
вчинення кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. У рамах 
цього провадження планується проведення двох 
обшуків за адресами здійснення професійної 
діяльності та проживання адвоката.

29 вересня три члени чергової групи 
представників Комітету – Левадний Олександр, 
Наум Віталій, та Наум Сергій, з метою 
забезпечення гарантій, передбачених у статті 23 
Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність», та виконання рішення Ради 
адвокатів України №6 від 28.01.2022 вирушили 
на місця подій.

Обшуки відбулися без порушення адвокатської 
таємниці та норм КПК.

Посилання на публікацію

https://cutt.ly/BB8wIQX

Комітету надійшло повідомлення, що Слідчим 
відділом УП ГУНП в м. Києві проводиться 
досудове розслідування матеріалів криміналь-
ного провадження за ознаками злочину, 
передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та 
планується проведення обшуку в помешканні 
адвоката.

28 вересня три члени чергової групи 
представників Комітету – Левадний Олександр, 
Наум Віталій та Наум Сергій, з метою 
забезпечення гарантій, передбачених у статті 
23 Закону України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність», та виконання рішення 
Ради адвокатів України №6 від 28.01.2022 
вирушили на місце подій.

Обшук відбувся без порушення адвокатської 
таємниці та професійних гарантій.

Посилання на публікацію

https://cutt.ly/SB8wjXu

https://cutt.ly/BB8wIQX
https://cutt.ly/SB8wjXu


7. ОПЕРАТИВНЕ РЕАГУВАННЯ НА ПОРУШЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВ АДВОКАТІВ

Комітету надійшло повідомлення про те, що 
Головним управлінням Національної поліції 
України на підставі ухвали Броварського 
міськрайонного суду Київської області 
заплановано проведення обшуку за адресою 
проживання адвоката в місті Києві.

6 жовтня член чергової групи представників 
Комітету – Чередниченко Денис, керуючись 
рішенням Ради адвокатів України №6 від 
28.01.2022, з метою дотримання гарантій, 
передбачених статтею 23 Закону України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність», прибув 
на місце проведення слідчої (розшукової) дії.

У процесі проведення обшуку було вилучено 
мобільний телефон адвоката і документи, які 
містять інформацію з адвокатською таємницею. 
Заперечення були внесені в протокол обшуку. 
Окрім цього, Комітет очікує на офіційне 
звернення адвоката та буде вживати 
відповідних заходів щодо захисту професійних 
гарантій у межах своєї компетенції.

5 жовтня Комітету надійшло повідомлення, 
що слідчими Головного слідчого управління 
Державного бюро розслідувань у рамах 
кримінального провадження буде здійснюва-
тися 5 невідкладних обшуків за місцем 
здійснення професійної діяльності  та 
проживання адвокатів.

Три члени чергової групи та два представники 
Комітету – Клочков Володимир, Дзюбенко 
Сергій, Герасименко Марк, Ємельянов 
Володимир та Гудзера Тарас, за підтримки члена 
команди Координатора комітетів НААУ – 
Федірка Віталія, з метою забезпечення гарантій, 
передбачених у статті 23 Закону України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність», та 
виконання рішення Ради адвокатів України №6 
від 28.01.2022 вирушили на місця подій.

У процесі проведення слідчих (розшукових) дій 
інформація з адвокатською таємницею не 
вилучалася. Зауваження представників 
Комітету щодо дотримання норм Кримінального 
процесуального кодексу України були 
відображені у письмовому вигляді додатками до 
протоколу обшуку.

Посилання на публікацію

https://cutt.ly/AB8edqq

https://cutt.ly/AB8edqq


7. ОПЕРАТИВНЕ РЕАГУВАННЯ НА ПОРУШЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВ АДВОКАТІВ

Комітету надійшло повідомлення про те, що 
слідчими Головного слідчого управління 
Державного бюро розслідувань здійснюється 
розслідування у кримінальному провадженні, 
під час якого виникла необхідність у проведенні 
двох обшуків за адресами місця здійснення 
професійної діяльності адвокатів.

Три дні правоохоронці переносили проведення 
обшуків у зв'язку з повітряними тривогами, 
однак, заплановані заходи все-таки відбулися.

20 жовтня два члени чергової групи 
представників Комітету – Пеліхос Євген та 
Юрченко Олег, керуючись рішенням Ради 
адвокатів України №6 від 28.01.2022, з метою 
дотримання гарантій, передбачених статтею 23 
Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність», прибули на місця проведення 
слідчих (розшукових) дій.

У процесі проведення слідчої дії було вилучено 
мобільний телефон адвоката. Заперечення були 
внесені до протоколу. Адвокатські досьє та 
документи, що містять інформацію з 
адвокатською таємницею, не вилучалися.

Комітет очікує звернення колеги для реагування 
та допомоги надалі.

Посилання на публікацію

https://cutt.ly/tB8rz3O

18 жовтня Комітету надійшло повідомлення, 
що Головним слідчим управлінням Національної 
поліції України планується проведення обшуку 
за адресою здійснення професійної діяльності 
адвоката.

Два члени чергової групи представників 
Комітету – Піліпенко Дмитро та Юрченко Олег, з 
метою забезпечення гарантій, передбачених у 
статті 23 Закону України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність», та виконання рішення 
Ради адвокатів України №6 від 28.01.2022 
вирушили на місце подій.

Прибувши за адресою, представники Комітету 
виявили несподіванку. Незважаючи на те, що 
адреса була внесена до Єдиного реєстру 
адвокатів України, місця здійснення професійної 
діяльності адвоката не виявлено та, очевидно, 
що його там ніколи не було.

Комітет зауважує, що слідкування за 
актуальністю та правдивістю інформації у 
Єдиному реєстрі адвокатів України є прямим 
обов'язком самого адвоката.

Посилання на публікацію

https://cutt.ly/FB8rrbw

https://cutt.ly/tB8rz3O
https://cutt.ly/FB8rrbw


7. ОПЕРАТИВНЕ РЕАГУВАННЯ НА ПОРУШЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВ АДВОКАТІВ

Комітету надійшло повідомлення про те, що 
Головним управлінням Національної поліції у м. 
Києві здійснюється досудове розслідування у 
кримінальному провадженні, у процесі якого 
виникла необхідність у проведенні тимчасового 
доступу до речей і документів у приміщенні за 
місцем здійснення адвокатом професійної 
діяльності, яке розташоване на території міста 
Києва.

25 жовтня член чергової групи представників 
Комітету Юрченко Юрій, керуючись рішенням 
Ради адвокатів України №6 від 28.01.2022, з 
метою дотримання гарантій, передбачених 
статтею 23 Закону України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність», прибув на місце 
проведення слідчої (розшукової) дії.

У процесі проведення процесуальних дій було 
дотримано букву закону, адвокатська таємниця 
не порушена.

Посилання на публікацію

https://cutt.ly/NMK2Dzj

Комітету надійшло повідомлення про те, що 
детективами Національного антикорупційного 
бюро здійснюється досудове розслідування у 
кримінальному провадженні. У межах 
досудового розслідування планувалося 
проведення обшуку приміщення, за місцем 
здійснення адвокатської діяльності особи.

27 жовтня член чергової групи представників 
Комітету – Кушнір Богдан, керуючись рішенням 
Ради адвокатів України №6 від 28.01.2022, з 
метою дотримання гарантій, передбачених 
статтею 23 Закону України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність», прибув на місце 
проведення слідчої (розшукової) дії.

У процесі проведення обшуку було дотримано 
норми Кримінального процесуального кодексу, 
адвокатська таємниця не порушена.

Посилання на публікацію

https://cutt.ly/CMK9e3E

Комітету надійшло повідомлення про те, що 
детективами Національного антикорупційного 
бюро України на підставі ухвали слідчого судді 
заплановано проведення обшуку за адресою 
проживання адвоката в місті Києві.

24 жовтня представник Комітету Солодко 
Євген, керуючись рішенням Ради адвокатів 
України №6 від 28.01.2022, з метою 
дотримання гарантій, передбачених статтею 23 
Закону України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність», прибув на місце 
проведення слідчої (розшукової) дії.

У процесі проведення обшуку адвокатської 
таємниці порушено не було.

Посилання на публікацію

https://cutt.ly/AMK2Qcf

https://cutt.ly/NMK2Dzj
https://cutt.ly/CMK9e3E
https://cutt.ly/AMK2Qcf


7. ОПЕРАТИВНЕ РЕАГУВАННЯ НА ПОРУШЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВ АДВОКАТІВ

9 листопада на гарячу лінію Комітету 
надійшов дзвінок від адвоката про те, що 
працівники поліції незаконно утримують його у 
відділку поліції та намагаються провести 
особистий обшук.

Невідкладно на місце події вирушили три члени 
чергової групи представників Комітету – Гудзера 
Тарас, Черевко Артем та Паршин Артем. 
Керуючись рішенням Ради адвокатів України 
№6 від 28.01.2022, з метою дотримання 
гарантій, передбачених Законом України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність», Комітет 
відстоює професійні права колег.

На місці було встановлено, що правоохоронці, 
виявивши гонорар адвоката у вигляді іноземних 
грошових коштів, намагалися вилучити його та 
перевірити джерело походження.

Посилання на публікацію

https://cutt.ly/lMK9XTC

Комітету надійшло повідомлення про те, що 
детективами Національного антикорупційного 
бюро здійснюється досудове розслідування у 
кримінальному провадженні. У межах 
досудового розслідування планувалося 
проведення обшуку приміщення за місцем 
здійснення адвокатської діяльності особи.

28 жовтня два члени чергової групи 
представників Комітету – Солодко Євген та 
Кваша Володимир, керуючись рішенням Ради 
адвокатів України №6 від 28.01.2022, з метою 
дотримання гарантій, передбачених статтею 23 
Закону України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність», прибули на місце 
подій.

Слідча дія розпочалася до моменту прибуття 
представників Комітету. У процесі проведення 
обшуку було допущено порушення норм 
Кримінального процесуального кодексу. 
Матеріали, які містять інформацію з 
адвокатською таємницею, були повністю 
оглянуті детективами, а телефон та комп'ютер 
адвоката, що використовувалися для 
професійної діяльності, були вилучені.

Представники Комітету яскраво та обширно 
висвітлили у протоколі обшуку своє обурення. 
Окрім цього, очікується офіційне звернення 
адвоката до Комітету для відстоювання надалі 
професійних прав і гарантій.

Посилання на публікацію

https://cutt.ly/mMK9zEd

https://cutt.ly/lMK9XTC
https://cutt.ly/mMK9zEd


7. ОПЕРАТИВНЕ РЕАГУВАННЯ НА ПОРУШЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВ АДВОКАТІВ

Комітету надійшло повідомлення про те, що 
детективами Національного антикорупційного 
бюро України здійснюється досудове 
розслідування у кримінальному провадженні, у 
процесі якого виникла необхідність у проведенні 
3 обшуків за адресами проживання та місцями 
здійснення адвокатами професійної діяльності.

15 листопада чотири члени чергової групи 
представників Комітету – Соронович Андрій, 
Захаров Артем, Черевко Артем та Надіч Нона, 
керуючись рішенням Ради адвокатів України 
№6 від 28.01.2022, з метою дотримання 
гарантій, передбачених статтею 23 Закону 
України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність», прибули на місця проведення 
слідчих (розшукових) дій.

У процесі проведення процесуальних дій було 
дотримано букву закону, адвокатська таємниця 
не порушена.

Посилання на публікацію

https://cutt.ly/1MK3841

Комітету надійшло повідомлення про те, що 
Головним сл ідчим управл інням НПУ 
здійснюється досудове розслідування у 
кримінальному провадженні за фактами 
вчинення кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 364 
КК України. Під час досудового розслідування у 
вказаному кримінальному провадженні судом 
були винесені ухвали на проведення обшуків за 
двома адресами у місті Києві, за якими 
проживають та здійснюють індивідуальну 
професійну діяльність адвокати.

Комітету надійшло повідомлення про те, що 
слідчими Головного слідчого управління 
Національної поліції в м. Києві, у межах 
досудового розслідування планується прове-
дення двох обшуків за адресами проживання та 
місця здійснення професійної діяльності 
адвоката.

14 листопада два члени чергової групи 
представників Комітету – Нона Надіч та 
Ломанов Денис, керуючись рішенням Ради 
адвокатів України №6 від 28.01.2022, з метою 
дотримання гарантій, передбачених статтею 23 
Закону України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність», прибули на місця 
проведення слідчих (розшукових) дій.

У процесі проведення обшуків було дотримано 
норми Кримінального процесуального кодексу, 
адвокатська таємниця не порушена.

Окрім цього, сьогодні на гарячу лінію Комітету 
надійшов дзвінок від адвоката з повідомленням 
про те, що правоохоронці намагаються 
провести в його офісі незаконний обшук. На 
місце подій невідкладно вирушила представ-
ниця Комітету Надіч Нона та відстоювала 
професійні гарантії колеги.

Посилання на публікацію

https://cutt.ly/hMK3Lij

https://cutt.ly/1MK3841
https://cutt.ly/hMK3Lij


7. ОПЕРАТИВНЕ РЕАГУВАННЯ НА ПОРУШЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВ АДВОКАТІВ

Комітету надійшло повідомлення про те, що 
детективами НАБУ здійснюється досудове 
розслідування у кримінальному провадженні за 
ознаками кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 
209, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України. У 
процесі розслідування виникла необхідність у 
проведенні обшуку у Київській області за 
адресою проживання адвоката, який 
обліковується за Радою адвокатів міста Києва.

25 листопада представник Комітету Богдан 
Кушнір, керуючись рішенням Ради адвокатів 
України №6 від 28.01.2022, з метою 
дотримання гарантій, передбачених статтею 23 
Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність», прибув на місце проведення слідчої 
(розшукової) дії.

Йому на підтримку вирушив представник 
Комітету РАКО Чемерис �ван Вікторович і 
допоміг забезпечувати дотримання професійних 
прав адвоката. У зв'язку з цим Голова Комітету 
та Комітет в цілому висловлюють свою вдячність 
обласним колегам!

Посилання на публікацію

https://cutt.ly/O0LZZjQ

21 листопада чотири члени чергової групи 
представників Комітету – Левадний Олександр, 
Наум Віталій, Наум Сергій та Соронович Андрій, 
керуючись рішенням Ради адвокатів України 
№6 від 28.01.2022, з метою дотримання 
гарантій, передбачених статтею 23 Закону 
України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність», прибули на місця проведення 
слідчих (розшукових) дій.

У процесі проведення слідчих дій було допущено 
низку процесуальних порушень:

– адвокатські досьє з наявними у них 
матеріалами переглядалися правоохоронцями;

– окремі документи, вилучені під час обшуку, не 
були визначені ухвалою слідчого судді;

– правоохоронцями було скопійовано (знято 
інформацію) з особистого телефону адвоката.

Зі свого боку представники Комітету залишили 
письмові зауваження до протоколу обшуку та 
відповідно відреагували на обставини справи.

Окрім цього, Комітету стало відомо, що вчора 
відбувся обшук у адвоката, який обліковується 
за Радою адвокатів міста Києва, однак 
проживає у Київській області. Представники 
Комітету Ради адвокатів Київської області 
прибули на місце події. Ми дякуємо обласним 
колегам, що вони стали на допомогу та 
«закрили» своїм виїздом цю слідчу (розшукову) 
дію.

Посилання на публікацію

https://cutt.ly/N0LL7cF

https://cutt.ly/O0LZZjQ
https://cutt.ly/N0LL7cF


7. ОПЕРАТИВНЕ РЕАГУВАННЯ НА ПОРУШЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВ АДВОКАТІВ

Комітету надійшло повідомлення, що відділом 
розслідування злочинів загальнокримінальної 
спрямованості слідчого управління Головного 
управління Національної поліції у місті Києві за 
процесуальним керівництвом Київської міської 
прокуратури здійснюється досудове розсліду-
вання кримінального правопорушення. Під час 
слідства виникла необхідність у проведенні 
обшуку за адресою здійснення професійної 
діяльності адвоката.

30 листопада два члени чергової групи 
представників Комітету – Ємельянов Володимир 
та Кваша Володимир, за підтримки члена 
команди Координатора комітетів НААУ Федірка 
Віталія з метою забезпечення гарантій, 
передбачених у статті 23 Закону України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність», і 
виконання рішення Ради адвокатів України №6 
від 28.01.2022 вирушили на місце події.

Перед початком обшуку було встановлено, що 
адвоката і його колег в офісі немає, на зв'язок 
вони не вийшли. У зв'язку з цим представники 
Комітету не допустили проникнення право-
охоронців до приміщення, де, ймовірно, 
перебувають матеріали з адвокатською 
таємницею. У результаті дискусії проведення 
слідчої (розшукової) дії не відбулося.

 Посилання на публікацію

http://surl.li/edowu

Комітету надійшло повідомлення про те, що 
детективами НАБУ здійснюється розслідування 
у кримінальному провадженні, під час якого 
виникла необхідність у проведенні обшуку за 
адресою місця проживання адвоката.

29 листопада член чергової групи 
представників Комітету Ємельянов Володимир, 
керуючись рішенням Ради адвокатів України 
№6 від 28.01.2022, з метою дотримання 
гарантій, передбачених статтею 23 Закону 
України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність», прибув на місце проведення слідчої 
(розшукової) дії.

У процесі проведення слідчої дії було 
встановлено ,  що  право  на  заняття  
адвокатською діяльністю призупинене у зв'язку 
зі службою в органах державної влади. За 
адресою проживання матеріали з адвокатською 
таємницею не зберігалися, порушення 
професійних прав і гарантій не виявлено.

Посилання на публікацію

https://cutt.ly/20LXeFw

http://surl.li/edowu
https://cutt.ly/20LXeFw


7. ОПЕРАТИВНЕ РЕАГУВАННЯ НА ПОРУШЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВ АДВОКАТІВ

29 листопада два члени чергової групи 
представників Комітету – Владимир Клочков та 
Сергей Дзюбенко, з метою забезпечення 
гарантій, передбачених у статті 23 Закону 
України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність», і виконання рішення Ради адвокатів 
України №6 від 28.01.2022, вирушили на місця 
подій. Додатково правоохоронцями був 
залучений представник Ради адвокатів Київської 
області Крикунов Олександр Володимирович, 
який, зафіксувавши приналежність обшукува-
ного адвоката до Ради адвокатів міста Києва, 
все одно залишився на слідчій дії і допомагав 
представникам Комітету відстоювати професійні 
права колеги. У зв'язку з цим Комітет висловлює 
подяку представнику РАКО.

За адресою проживання адвоката обшук 
відбувся без порушення адвокатської таємниці, 
недотримання процесуального законодавства 
не виявлено.

Обшук за адресою здійснення професійної 
діяльності адвоката розпочався 29 листопада, а 
завершився ввечері 30 листопада та тривав 2 
дні. Під час проведення слідчої дії у офісі 
працівниками ДБР було грубо порушено ст. 161 
КПК та Закон України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність», а саме правоохоронці 
отримали доступ та переглянули всі адвокатські 
досьє, документи у них. Заперечення 
представників адвокатського самоврядування 
були відображені у зауваженнях до протоколу 
обшуку.

Посилання на публікацію http://surl.li/edozh

Комітету надійшло повідомлення, що Слідчим 
управлінням Головного управління СБУ у
м. Києві та Київській області планується прове-
дення обшуку у приміщенні, яке на праві 
власності зареєстроване на адвоката.

Представник Комітету Пеліхос Євген з метою 
забезпечення гарантій, передбачених у статті 
23 Закону України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність», і виконання рішення 
Ради адвокатів України №6 від 28.01.2022 
вирушив на місце події.

У процесі проведення обшуку адвокатську 
таємницю не порушено, вимоги Кримінального 
процесуального кодексу дотримано.

Посилання на публікацію 

http://surl.li/edoya

28 листопада Комітету надійшло повідомлення 
від слідчого Головного слідчого управління ДБР 
про те, що у процесі досудового розслідування 
кримінального правопорушення виникла 
необхідність у проведенні обшуків за місцем 
роботи та проживання адвоката.

http://surl.li/edozh
http://surl.li/edoya


7. ОПЕРАТИВНЕ РЕАГУВАННЯ НА ПОРУШЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВ АДВОКАТІВ

Комітету надійшло повідомлення про те, що 
Головним  сл ідчим  управл інням  СБУ  
здійснюється розслідування у кримінальному 
провадженні, під час якого виникла необхідність 
у проведенні обшуків на підставі ухвал слідчого 
судді в житлі, що належить адвокату.

9 грудня члени чергової групи представників 
Комітету – Бойко Артем, керуючись рішенням 
Ради адвокатів України №6 від 28.01.2022, з 
метою дотримання гарантій, передбачених 
статтею 23 Закону України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність», прибув на місце 
проведення першої слідчої (розшукової) дії.

У процесі проведення обшуку було вилучено 
мобільний телефон і ноутбук адвоката. 
Представник Комітету оспорював ці дії та 
залишив відповідні зауваження до протоколу 
обшуку.

Після завершення першого обшуку право-
охоронці, представник Комітету та інші учасники 
обшуку  вирушили  на  дру гу  адресу  
місцезнаходження квартири адвоката. Слідча 
дія відбулася без порушення адвокатської 
таємниці, норми кримінального законодавства 
було дотримано.

Посилання на публікацію http://surl.li/edpca

Комітету надійшло повідомлення про те, що 
Головним слідчим управлінням НПУ у рамах 
розслідування кримінального провадження 
отримало ухвали про надання дозволів на 
проведення обшуків у приміщеннях за місцем 
проживання адвокатів.

7 грудня два члени чергової групи 
представників Комітету – Кульшенко Руслан та 
Чередниченко Денис, керуючись рішенням Ради 
адвокатів України №6 від 28.01.2022, з метою 
дотримання гарантій, передбачених статтею 23 
Закону України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність», прибули на місця 
проведення слідчих (розшукових) дій.

У процесі проведення двох обшуків було 
дотримано букву закону, адвокатська таємниця 
не порушена.

Посилання на публікацію http://surl.li/edpat

Комітету надійшло повідомлення про те, що 
Головним слідчим управлінням НПУ за 
процесуального керівництва прокурорів Офісу 
Генерального прокурора проводиться досудове 
розслідування у кримінальному провадженні за 
ознаками правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 
364, ч. 3 ст. 212 КК України. У процесі 
досудового розслідування виникла необхідність 
у проведенні обшуку в житлі адвоката.

8 грудня два члени чергової групи 
представників Комітету – Чередниченко Денис 
та Кваша Володимир, керуючись рішенням Ради 
адвокатів України №6 від 28.01.2022, з метою 
дотримання гарантій, передбачених статтею 23 
Закону України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність», прибули на місця 
проведення слідчих (розшукових) дій.

У процесі проведення обшуку було дотримано 
букву закону, адвокатська таємниця не 
порушена.

 Посилання на публікацію http://surl.li/edpbf

http://surl.li/edpca
http://surl.li/edpat
http://surl.li/edpbf


7. ОПЕРАТИВНЕ РЕАГУВАННЯ НА ПОРУШЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВ АДВОКАТІВ

Комітету надійшло повідомлення про те, що 
детективами НАБУ здійснюється досудове 
розслідування у кримінальному провадженні за 
ознаками кримінального правопорушення. У 
процесі розслідування виникла необхідність у 
проведенні двох обшуків за адресами 
проживання та здійснення професійної 
діяльності адвоката, який обліковується за 
Радою адвокатів міста Києва, однак 
знаходиться у Київській області.

У зв�язку з цим Комітет у співпраці з 
представниками Ради адвокатів Київської 
області взаємовиручили один одного. Обласні 
колеги вирушили на адресу київського адвоката 
у області, а представники Комітету – на адресу 
проведення обшуку в обласного адвоката в 
Києві.

21 грудня два представники Комітету – 
Солодко Євген, Кушнір Богдан, керуючись 
рішенням Ради адвокатів України №6 від 
28.01.2022, з метою дотримання гарантій, 
передбачених статтею 23 Закону України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність», прибули 
на місця проведення слідчих (розшукових) дій.

У процесі слідчих дій за місцем роботи адвоката 
було вилучено персональний ноутбук та 
телефон, що містять інформацію з адвокатською 
таємницею. Відповідні зауваження були 
відображені у протоколі обшуку.

За адресою проживання адвоката міста Києва 
процесуальних порушень не виявлено.

Посилання на публікацію http://surl.li/edpdo

9 грудня представник Комітету Гудзера Тарас, 
керуючись рішенням Ради адвокатів України 
№6 від 28.01.2022, з метою дотримання 
гарантій, передбачених статтею 23 Закону 
України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність», невідкладно прибув на місце 
проведення слідчої (розшукової) дії.

Посилання на публікацію http://surl.li/edpcp 

Комітету надійшло повідомлення про те, що 
детективами Національного антикорупційного 
бюро України здійснюється досудове розсліду-
вання у кримінальному провадженні за 
ознаками кримінального правопорушення. У 
процесі розслідування виникла необхідність у 
проведенні обшуку за адресою проживання 
адвоката, який обліковується за Радою 
адвокатів міста Києва.

20 грудня член чергової групи представників 
Комітету Юрченко Юрій, керуючись рішенням 
Ради адвокатів України №6 від 28.01.2022, з 
метою дотримання гарантій, передбачених 
статтею 23 Закону України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність», прибув на місце 
проведення слідчої (розшукової) дії.

Адвокат повідомив, що будь-яких документів, 
пов'язаних зі здійсненням професійної 
діяльності за місцем здійснення обшуку, немає, 
професійної діяльності за цією адресою не 
проводить. Слідча дія відбулася без порушення 
процесуальних і професійних прав.

Посилання на публікацію http://surl.li/edpdg 

http://surl.li/edpdo
http://surl.li/edpcp
http://surl.li/edpdg


7. ОПЕРАТИВНЕ РЕАГУВАННЯ НА ПОРУШЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВ АДВОКАТІВ

До Комітету надійшло повідомлення про те, що 
Головним підрозділом детективів Бюро 
економічної безпеки України планується 
проведення обшуку у приміщенні, де здійснює 
свою діяльність адвокат.

28 грудня член чергової групи представників 
Комітету Ломанов Денис, керуючись рішенням 
Ради адвокатів України №6 від 28.01.2022, з 
метою дотримання гарантій, передбачених 
статтею 23 Закону України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність», прибув на місце 
проведення слідчої (розшукової) дії.

Обшук відбувся без участі самого обшукуваного 
адвоката, однак адвокатської таємниці 
порушено не було, процесуальних порушень не 
допущено.

Посилання на публікацію 

https://cutt.ly/H2YiIyu

https://cutt.ly/H2YiIyu
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