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Сповідуючи принципи відкритості і прозорості, НААУ щороку публікує звіт, в якому підбиває підсумки діяльності. У звіті традицій-
но йдеться про найбільші досягнення адвокатського самоврядування, результати роботи комітетів НААУ, пріоритети подальшого 
розвитку.

Звіт містить аналітичні дані про роботу вищих та регіональних органів, фінансову статистику, інформацію про динаміку змін у 
Єдиному реєстрі адвокатів України. 

Щороку ми доводимо ефективність, готовність професійно та послідовно відстоювати як права адвокатів, так і конституційні 
права і свободи українських громадян.

2012 року Законом України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” було відновлено втрачену в українській історії, але безпе-
рервну для європейських країн вікову демократичну традицію — адвокатське самоврядування. У повній відповідності до закону, 
рекомендацій Венеціанської комісії адвокатська спільнота обирає своїх представників до національних та регіональних органів, 
органів суддівського врядування, функціонує як єдиний стабільний демократичний інститут, забезпечує єдині стандарти доступу 
до адвокатської професії та вимоги до кваліфікаційного рівня адвокатів.  

2018 рік ознаменувався серйозною спробою демонтажу самоврядного інституту адвокатури та заміни цілісної національної сис-
теми адвокатського самоврядування на федеративну роздрібнену і розбалансовану модель. Цей виклик незалежності адвокат-
ської спільноти викликав послідовний спротив та перейшов у публічну інформаційну кампанію та дискусію про неприйнятність 
такого варіанту реформи адвокатури. Зрештою, завдяки консолідованій позиції НААУ, рад адвокатів та конференцій адвокатів 
регіонів, взаємодії з депутатським корпусом та академічними колами, законопроект «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 
№9055 втратив політичну підтримку та не був проголосований у Верховній Раді. 

Незмінну підтримку в реалізації європейського вибору українській адвокатурі надають 
ключові міжнародні професійні організації – Рада правничих та адвокатських товариств 
Європи (ССВЕ), Міжнародна асоціація адвокатів (ІВА), Міжнародна спілка адвокатів (UIA). 
В 2018 році НААУ провела в Україні спільні заходи з національними адвокатурами Німеч-
чини, Великої Британії, Управлінням спеціальних процедур офісу Верховного Комісара 
ООН з прав людини; НААУ уклала Меморандум про співпрацю в галузі міжнародного за-
хисту прав адвокатів та реалізації гарантій адвокатської діяльності з Міжнародною комі-
сією юристів.

Системна взаємодія сприяє обміну сучасними практиками між професійними спільно-
тами, розвитку контактів та підвищенню професійного рівня, а також дозволяє привертати 
міжнародну увагу до проблем української адвокатури.

Абсолютно переконана, що 2018 рік став успішним періодом консолідації адвокатської 
спільноти перед системними викликами і загрозами, демонстрацією прагнення адвокату-
ри до незалежності, а також  постійного професійного вдосконалення, відданості цінно-
стям адвокатської корпорації та місії служіння суспільству.

З повагою, 

Голова Національної асоціації адво-
катів України, 

Ради адвокатів України 

Лідія Ізовітова

Шановні колеги!
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НААУ створена 17 листопада 2012 року та об’єднує всіх 
адвокатів України для реалізації завдань адвокатського 
самоврядування, утвердження незалежності адвокатури 
та зростання професійних стандартів

НААУ єдина офіційна всеукраїнська недержавна неко-
мерційна неприбуткова професійна організація адвока-
тури

Місія НААУ зробити все можливе для захисту професій-
них прав адвокатів та забезпечення гарантій адвокатської 
діяльності

Візія НААУ стати сильною організацією адвокатського 
самоврядування з міжнародним визнанням

Мета НААУ зробити все можливе для захисту професій-
них прав адвокатів та забезпечення гарантій адвокатської 
діяльності

Кількість членів НААУ станом на  
грудень 2018 року 45 370 осіб

Місія та бачення
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Національна асоціація адвокатів України (далі — 
НААУ) є юридичною особою та діє через організацій-
ні форми адвокатського самоврядування, передбаче-
ні 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 адвокатури – 
колегіальний орган, завданням якого є розгляд скарг на рішен-
ня, 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 кон-
ференцією адвокатів регіону, голова і два заступника 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 Конфе-
ренції адвокатів регіону. Голова та члени Ради адвокатів регіо-
ну обираються на конференції адвокатів регіону.
• Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури – ор-
ган, який утворюється з метою визначення рівня фахової під-
готовленості 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 утворю-
ється і діє для здійснення контролю за фінансово-господар-
ською діяльністю ради адвокатів регіону та кваліфікаційно-дис-
циплінарної комісії адвокатури. РКА підконтрольна і підзвітна 
конференції адвокатів регіону. Голова та члени РКА обирають-
ся Конференцією адвокатів регіону.

Структура. Як влаштована НААУ?

З’їзд адвокатів України

Конференція адвокатів регіону

Вища кваліфікаційно-
дисциплінарна комісія

адвокатури (ВКДКА)

ВКДКА

Кваліфікаційно-
дисциплінарна
комісія (КДКА)

Рада адвокатів України (РАУ)

РАУ

Рада адвокатів
регіону (РАР)

Вища ревізійна комісія
адвокатури (ВРКА)

ВРКА

Ревізійна комісія
адвокатів регіону (РКАР)

один 
представник

один 
представник

пропорційна 
кількість
делегатів

один 
представник
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ГОЛОВА НААУ, РАУ
Структура 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 Секре-

таріату НААУ, РАУ

Департамент
комунікацій

Департамент
професії

Департамент
самоврядування

Департамент забезпечення діяльності 
секретаріату НААУ, РАУ

ГОЛОВА НААУ, РАУ
Структура 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 Секре-

таріату НААУ, РАУ

Департамент
комунікацій

Департамент
професії

Департамент
самоврядування

Департамент забезпечення діяльності 
секретаріату НААУ, РАУ



7Звіт Національної Асоціації Адвокатів України2018

ГОЛОВА НААУ, РАУ
Структура 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 Секре-

таріату НААУ, РАУ

Департамент
комунікацій

Департамент
професії

Департамент
самоврядування

Департамент забезпечення діяльності 
секретаріату НААУ, РАУ



8 Звіт Національної Асоціації Адвокатів України 2018

1. Про Секретаріат Ради адвокатів України 

Секретаріат є постійно діючим органом, який створено відпо-
відно до рішення № 32 від 17.12.2012 року для забезпечення ста-
тутної діяльності НААУ та функцій, покладених на РАУ.

Основними завданнями Секретаріату є організаційне, експерт-
но-аналітичне, правове, інформаційне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності НААУ, РАУ, Голови НААУ, РАУ та заступ-
ників 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 № 141 від 11.06.2016 року модернізовано струк-
туру Секретаріату з метою підвищення рівня організаційного, 
експертно-аналітичного, правового, інформаційного та матері-
ально-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 пер-
сональний склад, розміщена на офіційному веб-сайті НААУ – 
unba.org.ua/sekretariat.

Про діяльність Секретаріату РАУ (Секретаріату 
НААУ) у 2018 році

I. РАУ

Секретаріатом у 2018 році здійснено організаційно-технічне 
забезпечення підготовки та проведення 14 засідань РАУ, за ре-
зультатами яких прийнято 134 рішення та складено 14 прото-
колів.

Зокрема, здійснено комплекс заходів щодо забезпечення на-
лежної роботи РАУ: збір, систематизація та скерування матеріа-
лів засідання РАУ; юридичний супровід роботи РАУ (підготовка 
проектів рішень РАУ, протоколів, документів, необхідних для за-
безпечення належної роботи); оформлення рішень РАУ за ре-
зультатами їх прийняття та публікація на офіційному веб-сайті 
НААУ; скерування рішень РАУ до регіональних органів адвокат-
ського самоврядування; технічний супровід роботи РАУ; орга-
нізація 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 України 
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» набули право на 
заняття адвокатською діяльністю в Україні, а також про обра-
ні адвокатами організаційні форми адвокатської діяльності, 
– ЄРАУ, що підтверджується наступними показниками у 2018 
році:

• кількість нових адвокатів, внесених до бази даних ЄРАУ 
– 6507;

• кількість адвокатів, право на заняття адвокатською ді-
яльністю яких поновлено – 719; 

• кількість адвокатів, право на заняття адвокатською ді-
яльністю яких зупинено/припинено – 2330; 

• кількість виданих трансферних витягів – 542.

III. Підвищення кваліфікації адвокатів

Секретаріат у 2018 році здійснив організаційно-технічне 
забезпечення проведення:

• 23 заходів для адвокатів, організованих НААУ;

• 96 заходів (семінарів, лекцій, тренінгів, конференцій, фору-
мів, круглих столів) для адвокатів, організованих НААУ спіль-
но з органами адвокатського самоврядування, іншими наці-
ональними та міжнародними організаціями.

Секретаріатом у 2018 році:

• залучено 80 експертів до участі у проведенні заходів з під-
вищення кваліфікації адвокатів та забезпечено їм належні 
умови роботи;

• організовано реєстрацію 9866 адвокатів, які прийня-
ли участь у заходах з підвищення кваліфікації адвокатів у  
2018 році;

• здійснено підготовку методичних матеріалів та матеріалів 
порядків денних заходів;

• забезпечено заходи технічним супроводом;

• організовано видачу 9866 сертифікатів про підвищення ква-
ліфікації тощо.

• Загалом пройшли навчання та отримали сертифікати  
13709 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 2018 році здійснено представництво інтересів 
організації в судах у 185 справах: в адміністративному суді –  
15; в судах загальної юрисдикції – 170.

Діяльність Секретаріату НААУ, РАУ у 2018 році
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V. Захист прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності

Секретаріат у 2018 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 74 звернень щодо порушень прав адвокатів та га-
рантій адвокатської діяльності.

VI. Розгляд звернень

Секретаріатом РАУ, НААУ у 2018 році забезпечено: розгляд по 
суті 1401 звернення (листів, запитів, клопотань), що надійшли 
на адресу НААУ; скерування 161 звернення на розгляд до інших 
структур і організацій.

Секретаріатом у 2018 року забезпечено ведення бухгалтер-
ського обліку та звітності НААУ у спосіб збору, аналізу та сис-
тематизації інформації про діяльність органів адвокатського 
самоврядування.

Доступ до вказаної інформації відкритий через офіційний веб-
сайт НААУ.  

Секретаріат у 2018 році здійснював активну комунікацію з  між-
народними  професійними організаціями,  а  також  їх пред-
ставництвами 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 2018 році здійснювалося ре-
гулярне наповнення інформацією офіційного друкованого ор-
гану НААУ «Вісник НААУ», яких вийшло 10 номерів (43 000 шт.).

VII.  Офіційний веб-сайт НААУ

Секретаріатом у 2018 року 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-релі-
зами досягнень НААУ, у тому числі на міжнародній арені, елек-
тронними методичними посібниками та офіційним друкова-
ним 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 2018 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 2018 році: 

• опрацьовано 1401 звернення фізичних та юридичних осіб, 
адвокатів;  

• опрацьовано 519 документів – листування з центральними 
та місцевими органами державної влади, органами місцево-
го самоврядування з основних (профільних) питань діяльно-
сті;  

• опрацьовано 1179 документів – листування з органами адво-
катського самоврядування з основних (профільних) питань 
діяльності.

• загальна кількість опрацьованої вхідної кореспонденції – 
3120 документів.

2630
кількість нових адвокатів, 

внесених до бази даних ЄРАУ

кількість адвокатів,
які поновили  

адвокатську діяльність

кількість виданих 
трансферних витягів

кількість адвокатів, які 
припинили

адвокатську діяльність

719

5422330

6507

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

Фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою відділу зв’язків 
з громадськістю департаменту комунікацій

Діордіященко Руслана Валеріївна
e-mail: r.diordiyaschenko@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

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

Консультант відділу підтримки роботи структурних одиниць 
НААУ департаменту самоврядування

Богун Василь Миколайович
e-mail: v.bogun@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

Начальник видавничого відділу департаменту комунікацій

Василик Ірина Богданівна
e-mail: i.vasylyk@unba.org.ua

Менеджер відділу організації заходів департаменту професії

Адаменко Владлен Григорович
e-mail: v.adamenko@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

Заступник Керівника Секретаріату Ради адвокатів України 
(Секретаріату Національної асоціації адвокатів України)

Бондаренко Антоніна Леонідівна
e-mail: a.bondarenko@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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12/201812/201709/201611/201509/201511/201402/201412/2012

12 437

28 019
29 990

32 508

32 839
35 009 39 107

45�370

Єдиний реєстр адвокатів України

Динаміка кількісного складу адвокатів станом на 10.12.2018 р: 

Єдиний реєстр адвокатів України – це електронна база даних, 
яка містить відомості про чисельність і персональний склад 
адвокатів України, адвокатів іноземних держав, які відповідно 
до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 
набули права на заняття адвокатською діяльністю. До Єдиного 
реєстру адвокатів України за заявою адвоката вносяться відо-
мості стосовно обраної адвокатом організаційної форми діяль-
ності, дані стосовно свідоцтва про право назаняття адвокат-
ською діяльністю, адреси робочого місця адвоката,зупинення/
припинення/поновлення права на заняття адвокатською 
діяльністю та інша інформація передбачена Порядком веден-
ня ЄРАУ, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 
17 грудня 2012 року № 26 (із змінами та доповненнями).Також, 
на сайті НААУ функціонує електронний Особистий кабінет 
адвоката, після реєстраціїв якому адвокат має можливість са-

мостійно редагувати відомості стосовно себе в ЄРАУ (додава-
ти фотокартку, вносити стаж адвокатської діяльності, адреси в 
соціальних мережах тощо), сплачувати щорічні внески онлайн. 
Для реєстрації в ОК адвокату необхідно внести до ЄРАУ влас-
ну унікальну електронну адресу.При цьому, відповідно до ч. 2 
ст. 45 Кримінально процесуального кодексу України захисни-
ком не може бути адвокат, відомості про якого не внесено до 
Єдиного реєстру адвокатів України.
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1234

Загальна кількість 
адвокатів у ЄРАУ, станом 
на 10.12.2018 р.

Кількість адвокатів у ЄРАУ 
(без зупинених/припине-
них/анульованих), станом на 
10.12.2018 р.

654
Кількість зупинених/припи-
нених/ анульованих, станом 
на 10.12.2018 р.

123

8722017

2018

874

331

876

551

7442016 521

223

1�205

Регіон: Регіон:

Закарпатська областьАР Крим

1 4172017

2018

848

563

856

561

1 4232016 862

561

1�411

Волинська область

10292017

2018 

790

375

684

345

9112016 603

308

1�165

Івано-Франківська область

8242017

2018

636

270

529

295

7122016 461

251

894

Дніпропетровська область 

4 7122017

2018

5�090

710

4065

647

4 1722016 3614 

558

5�800

Київська область

2 26122017

2018

2�636

457

2276

336

2 2982016 2074

224

3�093

Донецька  область

5282017

2018

478

149

391

137

4752016 355 

120

627

Кіровоградська область

3 4122017

2018

2535

1148

2331

1081

3 2902016 2273

1017

3�683

Житомирська область

6322017

2018

596

92

531

101

6092016 518

91

688

Луганська область

6652017

2018

540

209

406

259

5932016 379

214

749

1 5632017

2018

1402

529

1052

511

1 2862016 872

414

1�931

Запорізька областьВінницька область

8012017

2018

710

200

603

198 910

7242016 553

171

Єдиний реєстр адвокатів України 2018
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Одеська область

7702017

2018

722

227

567

203

6592016 505

154

949

Черкаська область

2 6102017

2018

2�472

578

2 045

565

2 3942016 1930 

464

3�050

Миколаївська область

7582017

2018

509

316

340

418

6912016 302

389

825

Хмельницька область

9132017

2018

931

224

780

133

7092016 634

75

1�155

Львівська область

5392017

2018

532

77

457

82

4852016 422

63

609

Херсонська область

2 4172017

2018

2	136

764

1706

711

2 1042016 1561

543

2�900

Полтавська область

7562017

2018

538

324

470

286

6552016 434

221

862

Чернівецька область

1 6032017

2018

1	687

408

1104

499

1 2542016 833

371

2�095

Рівненська область

5612017

2018

580

141

450

111

4752016 382

93

721

Чернігівська область

9822017

2018

754

339

595

387

8782016 552

326

1�093

Сумська область

4 5272017

2018

4	680

324

4243

284

4 2782016 4007

271

5�004

 м. Київ

4402017

2018

358

132

320

120

3932016 288

105

490

Тернопільська область

2802017

2018

232

45

235

45

2832016 239

44

277

 м. Севастополь

7162017

2018

533

263

481

235

6292016 442

187

796

Харківська область

39 1072017

2018

35	769

9	601

29826

9281

35 1422016 27336

7806

45�370

ВСЬОГО:

2 1682017

2018

1	970

406

1729

439

2 0182016 1670

348

2�376
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Єдиний реєстр адвокатів України

У 2018 році відбувся перехід до нової адміністративної панелі бази даних ЄРАУ, що, наразі, функціонує в новому інтерфей-
сі, з розширеними можливостями і подальшим вдосконаленням та розвитком.

В оновленій адміністративній панелі з’явилась можливість використовувати фільтри для уточнення різноманітних даних, 
наприклад:

Кількість виданих трансферних витягів 
для адвокатів:3

за 2018 рік — 

454 трансфери

36,59%

16 600

28 770

63,41%

66,9%

24,8%

8,3%

За формами здійснення адвокатської діяль-
ності (Індивідуально - 66,9%, 
Адвокатські об’єднання - 24,8%, 
Адвокатські бюро - 8,3%)

21
За статевою приналежністю:
жінок - 16 600 (36,59%),
чоловіків - 28 770 (63,68%)
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Заходи з підвищення кваліфікації, проведені НААУ

№
Дата 

проведення
Місце  

проведення 
Тип заходу

Кількість  
учасників

1 2/24/2018 Вінниця НААУ +Комітет захисту прав людини 160

2 2/24/2018 Київ Семінар НААУ для адвокатів м. Києва 600

3 3/17/2018 Кропивницький Семінар НААУ для адвокатів Кіровоградської області 250

4 3/24/2018 Тернопіль Семінар НААУ для адвокатів Тернопільської області 300

5 4/19/2018 Харків Круглий стіл: «Актуальні тенденції в розвитку українського медичного права» 70

6 4/21/2018 Суми Семінар НААУ для адвокатів Сумської обл. 250

7 5/19/2018 Львів Семінар НААУ для адвокатів Львівської обл. 1250

8 6/9/2018 І-Франківськ Семінар НААУ для адвокатів Чернівецької та Ів-Франківської обл. 400

9 6/16/2018 Запоріжжя Семінар НААУ для адвокатів Запорізької обл. 1000

10 6/23/2018 Сєвєродонецьк Семінар НААУ для адвокатів Луганської обл. 150

11 7/7/2018 Миколаїв Семінар НААУ для адвокатів Миколаївської обл. 200

12 7/14/2018 Луцьк Семінар НААУ для адвокатів Волинської та Рівненської  обл. 320

13 7/21/2018 Маріуполь Семінар НААУ для адвокатів Донецької обл. 200

14 8/11/2018 Вінниця Семінар НААУ для адвокатів Вінницької та Житомирської областей 200

15 9/8/2018 Херсон Семінар НААУ для адвокатів Херсонської обл. 150

16 9/22/2018 Одеса Семінар НААУ для адвокатів Одеської обл. 700

17 9/29/2018 Дніпро Семінар НААУ для адвокатів Дніпропетровської обл. 1250

18 10/13/2018 Мукачево Семінар НААУ для адвокатів Закарпатської обл. 206

19 10/20/2018 Харків Семінар НААУ для адвокатів Харківської обл. 720

20 11/3/2018 Чернігів Семінар НААУ для адвокатів Чернігівської обл. 360

21 11/10/2018 Черкаси Семінар НААУ для адвокатів Черкаської обл. 480

22 11/17/2018 Хмельницький Семінар НААУ для адвокатів Хмельницької обл. 250

23 12/1/2018 Полтава Семінар НААУ для адвокатів Полтавської обл. 400

9866
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Заходи з підвищення кваліфікації, проведені НААУ 
спільно з іншими організаціями

№
Дата 

проведення
Місце  

проведення 
Тип заходу

Кількість  
учасників

1 1/10/2018 Кіровоградська обл. НААУ+ Комітет БПД + УФПД + Координаційний центр 30

2 1/11/2018 Хмельницька обл. НААУ+ Комітет БПД + УФПД + Координаційний центр 44

3 1/15/2018
Дніпропетровська 
обл НААУ+ Комітет БПД + УФПД + Координаційний центр 23

4 1/18/2018
Хмельницька обл. 
(м.Шепетівка) НААУ+ Комітет БПД + УФПД + Координаційний центр 16

5 1/18/2018 м.Херсон НААУ+ Комітет БПД + УФПД + Координаційний центр 22

6 1/20/2018
Тернопільська об. 
(м.Тернопіль) НААУ+ Комітет БПД + УФПД + Координаційний центр 26

7 1/20/2018
Миколаївська обл. 
(м.Миколаїв) НААУ+ Комітет БПД + УФПД + Координаційний центр 136

8 1/23/2018
Сумська обл. 
(м.Охтирка) НААУ+ Комітет БПД + УФПД + Координаційний центр 4

9 1/24/2018 Сумська обл. НААУ+ Комітет БПД + УФПД + Координаційний центр 18

10 1/24/2018
Кіровоградська обл.  
(м. Олександрія) НААУ+ Комітет БПД + УФПД + Координаційний центр 30

11 1/24/2018
Дніпропетровська 
обл НААУ+ Комітет БПД + УФПД + Координаційний центр 95

12 1/25/2018
Сумська обл. 
(м.Ромни) НААУ+ Комітет БПД + УФПД + Координаційний центр 10

13 1/25/2018
Дніпропетровська 
обл. НААУ+ Комітет БПД + УФПД + Координаційний центр 47

14 1/25/2018 Чернігівська обл. НААУ+ Комітет БПД + УФПД + Координаційний центр 43

15 1/26/2018
Тернопільська обл. 
(м.Кременець) НААУ+ Комітет БПД + УФПД + Координаційний центр 12

16 1/26/2018
Волинська обл.  
(м. Луцьк) НААУ+ Комітет БПД + УФПД + Координаційний центр 48

17 1/29/2018 м. Київ НААУ+ Комітет БПД + УФПД + Координаційний центр 36

18 1/29/2018
Сумська обл. 
 (м. Суми) НААУ+ Комітет БПД + УФПД + Координаційний центр 19

19 1/29/2018 Житомирська обл. НААУ+ Комітет БПД + УФПД + Координаційний центр 36
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№
Дата 

проведення
Місце  

проведення 
Тип заходу

Кількість  
учасників

20 1/30/2018
Сумська обл.  
(м. Шостка) НААУ+ Комітет БПД + УФПД + Координаційний центр 92

21 2/1/2018 Полтавська обл. НААУ+ Комітет БПД + УФПД + Координаційний центр 40

22 2/1/2018
Тернопільска обл.             
(м. Чортків) НААУ+ Комітет БПД + УФПД + Координаційний центр 21

23 2/2/2018
Сумська обл. 
(м. Конотоп) НААУ+ Комітет БПД + УФПД + Координаційний центр 7

24 2/2/2018
Донецька обл.  
(м. Краматорськ) НААУ+ Комітет БПД + УФПД + Координаційний центр 57

25 2/5/2018
Волинська обл. 
 (м. Ковель) НААУ+ Комітет БПД + УФПД + Координаційний центр 13

26 2/6/2018 Київ НААУ+АПР + ААС 90

27 2/7/2018 Кіровоградська обл. НААУ+ Комітет БПД + УФПД + Координаційний центр 75

28 2/12/2018
Волинська обл. 
(м.Володимир-
Волинський)

НААУ+ Комітет БПД + УФПД + Координаційний центр 19

29 2/16/2018 Київ НААУ+ ААС 130

30 2/16/2018 Запорізька обл. НААУ+ Комітет БПД + УФПД + Координаційний центр 47

31 2/17/2018 Миколаївська обл. НААУ+ Комітет БПД + УФПД + Координаційний центр 204

32 2/22/2018 Київ
НААУ + Посольство Великобританії, Правниче Товариство Англії і Уельсу та 
Британсько-Українська правнича асоціація 80

33 2/22/2018 Львівська обл. НААУ+ Комітет БПД + УФПД + Координаційний центр 39

34 2/23/2018 Закарпатська обл. НААУ+ Комітет БПД + УФПД + Координаційний центр 37

35 2/27/2018 Львівська обл. НААУ+ Комітет БПД + УФПД + Координаційний центр 25

36 2/28/2018 Львівська обл. НААУ+ Комітет БПД + УФПД + Координаційний центр 25

37 3/17/2018 Одеська обл. НААУ+ Комітет БПД + УФПД + Координаційний центр 90

38 5/12/2018 Київ Правовий практикум НААУ та ЮЖ "Право України" 60

39 5/26/2018 Дніпро Тренінг НААУ та HELP (Вступ до Конвенції….) 40

40 6/1/2018 Київ Другий форум з прямого оподаткування організований НААУ, АПР, ААС 50

41 6/9/2018 Київ Правовий практикум НААУ та ЮЖ "Право України" 80
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№
Дата 

проведення
Місце  

проведення 
Тип заходу

Кількість  
учасників

42 6/30/2018 Львів Тренінг НААУ та HELP (Вступ до Конвенції….) 40

43 7/6/2018 Київ Правовий практикум НААУ та ЮЖ "Право України" 50

44 7/7/2018 Київ Тренінг НААУ та HELP (Критерії прийнятності….) 30

45 7/17/2018 Київ Next Gen - Робота адвоката в юрисдикціях без правосуддя 65

46 7/21/2018 Одеса Тренінг НААУ та HELP (Вступ до Конвенції….) 30

47 7/27/2018 Київ Next Gen - LegalTech. Сучасні юридичні технології 33

48 8/7/2018 Київ
Next Gen -Професійне керівництво юридичною фірмою: аспект 
оподаткування 34

49 8/15/2018 Київ Next Gen - Захист прав інтелектуальної власності 35

50 9/4/2018 Київ Next Gen - Маркетинг професійних послуг 35

51 9/12/2018 Київ Next Gen - Вступ до законодавства Європейського Союзу 43

52 9/15/2018 Черкаси Тренінг НААУ та HELP (Вступ до Конвенції….) 40

53 9/21/2018 Київ Правовий практикум НААУ та ЮЖ "Право України" 45

54 9/26/2018 Київ Правовий практикум НААУ та ЮЖ "Право України" 70

55 10/6/2018 Львів Тренінг НААУ та HELP (Вступ до Конвенції….) 2 тренінга 40

56 10/7/2018 Київ Тренінг НААУ та HELP (Вступ до Конвенції….) 30

57 7/13/2018 Ужгород Тренінг НААУ та HELP (Вступ до Конвенції….) 30

58 10/18/2018 Київ Next Gen - Професійні права адвокатів, або як не втрапити в халепу 20

59 19-20.10.2018 Дніпро
УФПД + НААУ "Кримінальний процесуальний кодекс України: застосування 
крізь призму Європейських стандартів" 16

60  19-20.10.2018 Харків
УФПД + НААУ "Кримінальний процесуальний кодекс України: застосування 
крізь призму Європейських стандартів" 12

61 10/20/2018 Одеса Тренінг НААУ та HELP (Вступ до Конвенції….) 2 тренінга 30

62 10/24/2018 Київ
Next Gen - Управління майновими правами у сфері авторського права та 
суміжних прав по-новому" 26

63 10/25/2018 Харків Тренінг НААУ та HELP (Вступ до Конвенції….) 28
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№
Дата 

проведення
Місце  

проведення 
Тип заходу

Кількість  
учасників

64 10/26/2018 Київ Next Gen - Legal Tech 2.0. Сучасні юридичні технології 43

65 26-27.10.2018 Львів
УФПД + НААУ "Кримінальний процесуальний кодекс України: застосування 
крізь призму Європейських стандартів" 20

66 26-27.10.2018 Одеса
УФПД + НААУ "Кримінальний процесуальний кодекс України: застосування 
крізь призму Європейських стандартів" 20

67 10/27/2018 Вінниця Тренінг НААУ та HELP (Вступ до Конвенції….) 27

68 10/31/2018 Київ Next Gen - Інтелектуальна власність та Fashion 11

69 11/2/2018 Київ Правовий практикум НААУ та ЮЖ "Право України" 120

70 2-3.11.2018 Дніпро
УФПД + НААУ "Кримінальний процесуальний кодекс України: застосування 
крізь призму Європейських стандартів" 18

71 9-10.11.2018 Київ
УФПД + НААУ "Кримінальний процесуальний кодекс України: застосування 
крізь призму Європейських стандартів" 33

72  9-10.11.2018 Одеса
УФПД + НААУ "Кримінальний процесуальний кодекс України: застосування 
крізь призму Європейських стандартів" 15

73 9-10.11.2018 Харків 
УФПД + НААУ "Кримінальний процесуальний кодекс України: застосування 
крізь призму Європейських стандартів" 23

74 11/14/2018 Київ
Next Gen - Робота у справах з політичною складовою. Перший 
виправдальний вирок 29

75 16-17.11.18 Дніпро
УФПД + НААУ "Кримінальний процесуальний кодекс України: застосування 
крізь призму Європейських стандартів" 15

76 16-17.11.18 Львів
УФПД + НААУ "Кримінальний процесуальний кодекс України: застосування 
крізь призму Європейських стандартів" 14

77 11/18/2018 Київ Next Gen - Робота у справах з політичною складовою 16

78  23-24.11.2018 Київ
УФПД + НААУ "Кримінальний процесуальний кодекс України: застосування 
крізь призму Європейських стандартів" 32

79 23-24.11.2018 Львів
УФПД + НААУ "Кримінальний процесуальний кодекс України: застосування 
крізь призму Європейських стандартів" 19

80 23-24.11.2018 Одеса
УФПД + НААУ "Кримінальний процесуальний кодекс України: застосування 
крізь призму Європейських стандартів" 16

81 23-24.11.2018 Харків
УФПД + НААУ "Кримінальний процесуальний кодекс України: застосування 
крізь призму Європейських стандартів" 20

82 11/24/2018 Київ Правовий практикум НААУ та ЮЖ "Право України" 78

83 26-27.11.2018 Львів
Українсько-німецький форум з питань захисту в кримінальному 
провадженні 90

84 11/30/2018 Київ НААУ+АПР "Міжнародний форум з питань оподаткування ІТ….." 40

85 30.11.-1.12.2018 Дніпро
УФПД + НААУ "Кримінальний процесуальний кодекс України: застосування 
крізь призму Європейських стандартів" 21
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№
Дата 

проведення
Місце  

проведення 
Тип заходу

Кількість  
учасників

' 30.11-1.12.2018 Київ
УФПД + НААУ "Кримінальний процесуальний кодекс України: застосування 
крізь призму Європейських стандартів" 27

87 12/1/2018 Київ Next Gen - Робота у справах з політичною складовою 38

88 7-8.12.2018 Київ
УФПД + НААУ "Кримінальний процесуальний кодекс України: застосування 
крізь призму Європейських стандартів" 18

89 7-8.12.2018 Львів
УФПД + НААУ "Кримінальний процесуальний кодекс України: застосування 
крізь призму Європейських стандартів" 26

90 7-8.12.2018 Одеса
УФПД + НААУ "Кримінальний процесуальний кодекс України: застосування 
крізь призму Європейських стандартів" 17

91  7-8.12.2018 Харків
УФПД + НААУ "Кримінальний процесуальний кодекс України: застосування 
крізь призму Європейських стандартів" 18

92 12/11/2018 Київ Правовий практикум НААУ та ЮЖ "Право України" 64

93 12/11/2018 Київ Правовий практикум НААУ та ЮЖ "Право України" 63

94 14-15.12.2018 Дніпро
УФПД + НААУ "Кримінальний процесуальний кодекс України: застосування 
крізь призму Європейських стандартів" 17

95 21-22.12.2018 Одеса
УФПД + НААУ "Кримінальний процесуальний кодекс України: застосування 
крізь призму Європейських стандартів" 14

96 21-22.12.2018 Львів
УФПД + НААУ "Кримінальний процесуальний кодекс України: застосування 
крізь призму Європейських стандартів" 23

3239
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РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ 
ОСВІТИ 

16 лютого стартувала оновлена 
Вища школа адвокатури 

З виступу визнаного професіонала адвокатської майстерності 
Ярослава Зейкана оновлена команда Вищої школи адвокатури 
розпочала діяльність у сучасному освітньому форматі.
Команда викладачів провела презентацію навчальних курсів 
та інших послуг і продуктів Вищої школи адвокатури, які розро-
блені спеціально для адвокатів, зокрема з галузей криміналь-
ного права, цивільного і сімейного права, права інтелектуаль-
ної власності, а також широкого спектру експертиз, зокрема 
по ДТП, будівництву, судовій медицині, психології, лінгвістиці 
тощо.
Додатковими перевагами навчання у ВША є практична на-
правленість занять, до проведення яких залучені провідні спе-
ціалісти з різних галузей права.

2018 року НААУ провела 20 
безкоштовних семінарів з 
підвищення кваліфікації у всіх 
регіонах України

 Національна асоціація адвокатів України спільно із Радою Єв-
ропи розпочала проведення тренінгів за провідними освітніми 
курсами Європейської програми навчання представників юри-
дичних професій у сфері прав людини HELP. 

Метою тренінгів є підвищення кваліфікації і компетенції адво-
катів у контексті застосування Конвенції про захист прав люди-
ни і основоположних свобод у їхній щоденній роботі.

Запроваджено спеціальний 
курс-інструктаж введення в 
професію помічника адвоката

Спеціальний курс-інструктаж введення в професію помічника 
адвоката містить 7 модулів, що ґрунтуються на окремих темах. 
Кожен із модулів-підрозділів має наступну структуру: відеома-
теріали, текстові матеріали та документи, які несуть роль допов-
нення до відеоматеріалів, а також тестове і практичне завдання. 
Тестове завдання перевіряється системою автоматично, тоді як 
практичне потребує професійного огляду від викладача та за-
ймає деякий час на перевірку. Проходження курсу відбуваєть-
ся у режимі онлайн та в зручний час. Після проходження курсу 
видається сертифікат, який надсилається на електронну пош-
ту протягом доби. Дані вносяться в реєстр осіб, які пройшли 
Спеціальний курс-інструктаж введення в професію помічника 
адвоката. Реєстр розміщений на сайті Вищої школи адвокатури.

Ключові досягнення та події 2018 року

http://unba.org.ua/news/3035-startuvala-onovlena-visha-shkola-advokaturi.html
http://unba.org.ua/news/3253-naau-spil-no-iz-radoyu-evropi-rozpochinae-seriyu-treningiv-za-evropejs-koyu-programoyu-navchannya-u-sferi-prav-lyudini-help.html
https://pay.hsa.org.ua/certificates/2
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Запроваджено адаптаційний 
курс в професію адвоката для 
стажистів

Адаптаційний курс в професію адвоката для стажистів містить 
7 модулів, що ґрунтуються на окремих темах. Кожен із моду-
лів-підрозділів має наступну структуру: відеоматеріали, тек-
стові матеріали та документи, які несуть роль доповнення до 
відеоматеріалів, а також тестове і практичне завдання. Тестове 
завдання перевіряється системою автоматично, тоді як прак-
тичне потребує професійного огляду від викладача та займає 
деякий час на перевірку. Проходження курсу відбувається у 
режимі онлайн та в зручний час. Після проходження курсу 
видається сертифікат, який надсилається на електронну пош-
ту протягом доби. Дані вносяться в реєстр осіб, які пройшли 
Адаптаційний курс в професію адвоката для стажистів. Реєстр 
розміщений на сайті Вищої школи адвокатури.

Стартувала співпраця НААУ з 
програмою Ради Європи HELP

У 2018 році НААУ почала проводити тренінги за програмою 
Ради Європи HELP. Координатором програми Ради Європи 
HELP від адвокатури є Олена Сібільова, голова комітету підви-
щення професійної кваліфікації адвокатів при НААУ
За півроку було проведено 10 тренінгів, зокрема, на теми 
«Вступ до Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод», «Критерії прийнятності» та «Право на цілісність особи 
— курс «Біоетика». Ці заходи підвищили обізнаність учасників 
у питаннях захисту прав людини в ЄСПЛ та сприяли уніфікації 
стандартів захисту прав людини, зменшенню їхніх порушень на 
національному рівні.
Серед адвокатів, помічників адвокатів і стажистів провели опи-
тування. На їх підставі було розроблено й погоджено з РЄ теми 
курсів у рамках проекту «Посилення імплементації європей-
ських стандартів захисту прав людини в Україні».
Першим із курсів HELP було навчання «Трудові права у світлі 
практики ЄСПЛ». Цей курс РЄ запровадила для держав Євро-
союзу наприкінці лютого 2017 року, для інших країн — з квітня 
2017-го. У жовтні 2018 року його вперше представили в Україні 
групі суддів, а нині викладають для адвокатів.
Іншим новим курсом, який зараз проходить апробацію, є «За-
борона поганого поводження». Найближчим часом курс викла-
датимуть для змішаних груп — адвокатів, суддів і прокурорів.
Найбільший інтерес викликає курс «критерії прийнятності заяв, 
що подаються до Європейського суду з прав людини». Його ме-
тою є допомога у складенні заяв до ЄСПЛ. Курс складається з 
10 сесій, кожна з яких стосується нюансів прийнятності, а кожне 
завдання та запитання розроблені на основі конкретної справи. 
Викладатимуть його сертифіковані тренери та юристи ЄСПЛ. 
Окрім того, враховуючи зацікавленість аудиторії, НААУ й надалі 
проводитиме курс за програмою «Вступ до конвенції». І з огля-
ду на попит у регіонах пропонуватиме інші тренінги.
Належна професійна підготовка та своєчасне підвищення 
кваліфікації адвокатів є запорукою належного захисту прав 
людини. Також це є необхідним елементом компетентного на-

ціонального судочинства, визначальною умовою поваги су-
спільства до адвоката як фахового правозахисника.
Графік заходів підвищення кваліфікації, що включає курси 
HELP, публікується на сайті НААУ.
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РОЗВИТОК СПІВПРАЦІ З 
ОРГАНАМИ ВЛАДИ

У лютому 2018 року НААУ 
домовилась про співпрацю з 
Всеукраїнською асоціацією 
адміністративних суддів та 
Асоціацією податкових радників.

Меморандум про співпрацю був підписаний 16 лютого  
в рамках конференції «Процедура врегулювання спору за 
участю суддів: міжнародний та український досвід».

Відповідно до документу, сторони проводитимуть спільні захо-
ди, обмінюватимуться досвідом та інформацією про свою діяль-
ність у сфері забезпечення верховенства права, захисту прав 
та свобод людини. Серед напрямків діяльності у Меморандумі 
вказана також спільна реалізація проекту "Tax Academy".

9 адвокатів обрано до Ради 
громадського контролю при 
Державному бюро розслідувань

У Раду увійшли провідні адвокати-науковці, практикуючі адво-
кати: Максим Болдін, Олександр Вольвак, Сергій Іванов, Ганна 
Колесник, Денис Колесников, Надія Корінна, Ростислав Попо-
вич, Ігор Проценко, Ярослав Романенко. 

Всього до складу Ради громадського контролю увійшли 15 фа-
хівців у галузі права.

Головою Ради громадського контролю ДБР обрано адвоката 
Максима Болдіна, його заступником став Ростислав Дмитрусь, 
секретарем Ради — адвокат Надія Корінна. 

Крім того, Рада обрала 3 представників — Наталію Мамченко та 
адвокатів Олександра Вольвака і Ярослава Романенка до скла-
ду дисциплінарної комісії при ДБР з подальшим внесенням 
директором подання для включення до складу комісії. Всього 
дисциплінарна комісія складається з 5 осіб.

9 адвокатів увійшли до складу 
Науково-консультативної ради 
при ДБР

До Науково- консультативної ради при Державному бюро роз-
слідувань увійшли провідні адвокати-науковці, практикуючі ад-
вокати, народні депутати -  Олексій Баганець, Нана Бакаянова, 
Назар Бобечко, Олександр Дульський, Олег Купрієнко, Наталія 
Наулік, Руслан Сидорович, Микола Сірий та Ольга Шило.

Всього до складу Науково-консультативної Ради увійшли 23 
фахівці у галузі права.

Адвокати стали членами 
Науково-консультативної ради 
Верховного Суду

До Науково-консультативної ради нового Верховного суду 
увійшли провідні адвокати-науковці, практики-лідери ринку. 
Серед членів Науково-консультативної ради – обрані з’їздом 
адвокатів голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 
адвокатури Олександр Дроздов та член Вищої ради правосуд-
дя Вадим Беляневич.

НААУ спільно з Радою суддів 
України та Радою прокурорів 
України підписали резолюцію: 
“Професійна етика правосуддя”

1 жовтня 2018 року Голова Ради адвокатів України Лідія Ізовіто-
ва, Голова Ради суддів Олег Ткачук та Голова Ради прокурорів 
України Михайло Місюра підписали резолюцію “Професійна 
етика правосуддя”. 

Документ укладено з метою утвердження високих стандартів 
правосуддя, професійного навчання та підвищення рівня про-
фесійної етики судового процесу.

Резолюція передбачає формування Координаційного коміте-
ту правосуддя у складі 3-х осіб, по одному представнику від 

http://unba.org.ua/news/3027-naau-domovilasya-pro-spivpracyu-z-asociaciyami-administrativnih-suddiv-ta-podatkovih-radnikiv.html
http://unba.org.ua/news/3170-naau-vitae-advokativ-obranih-do-naukovo-konsul-tativnoi-radi-verhovnogo-sudu.html
http://unba.org.ua/news/3597-rau-rada-suddiv-ta-rada-prokuroriv-domovilisya-pro-spivpracyu.html
http://unba.org.ua/news/3597-rau-rada-suddiv-ta-rada-prokuroriv-domovilisya-pro-spivpracyu.html


24 Звіт Національної Асоціації Адвокатів України 2018

кожного вищого органу самоврядування суддів, адвокатів та 
прокурорів.

Крім того, резолюцією передбачено запровадження на базі 
Національної школи суддів України, Національної академії про-
куратури України та Вищої школи адвокатури НААУ періодичне 
спільне навчання суддів, прокурорів та адвокатів із тем захисту 
прав людини та основоположних свобод з урахуванням поло-
жень Конвенції і практики ССПЛ, з питань професійної етики 
та практики застосування правил професійної етики, відпові-
дальності та забезпечення авторитету судової влади, а також й 
інших тем спільного інтересу.

Сторони резолюції мають забезпечити оперативний розгляд 
звернень Ради суддів України, Ради адвокатів України, Ради 
прокурорів України щодо фактів порушення стандартів захисту 
прав людини та основоположних свобод і професійної етики у 
сфері правосуддя.

Окрім питань етики та підвищення кваліфікації, Резолюція 
містить блок питань щодо порушень незалежності органів 
правосуддя. Зокрема, визнано такими, що призводять до по-
рушення гарантій незалежності судової влади, ставлять під 
сумнів утвердження принципу верховенства права в Україні 
та підривають основи правопорядку в державі випадки впли-
ву, тиску, втручання будь-кого у будь-якій формі у здійснення 
правосуддя судами та суддями, зокрема, вплив на суддів з боку 
правоохоронних органів шляхом реєстрації кримінальних про-
ваджень і подальшого тривалого нездійснення щодо них досу-
дового розслідування, у тому числі незаконні дисциплінарні та 
кримінальні переслідування, зокрема, за завідомо неправосуд-
ні рішення.

НААУ та Міністерство 
закордонних справ України 
уклали Меморандум про 
співробітництво.

29 листопада 2018 року документ підписали Голова НААУ, РАУ 
Лідія Ізовітова та міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Відтепер адвокати України спільно з дипломатами працюва-
тимуть над популяризацією нашої держави за кордоном, на-
лагодженням та посиленням ділових і культурних контактів, а 
також, що найважливіше, здійснюватимуть скоординований за-
хист прав та інтересів українців за кордоном. 

На основі Меморандуму передбачається активне залучення до 
роботи українців-адвокатів, що проживають в інших країнах і 
виявляють небайдужість до співвітчизників.

Документом визначено такі напрями співробітництва, як орга-
нізація та проведення заходів, спрямованих на підвищення ін-
тересу іноземних держав, їх юридичних та фізичних осіб до вза-
ємодії з Україною, зокрема, здійснення інвестицій в економіку 
України; співробітництво (в тому числі через мережу представ-
ництв Національної асоціації адвокатів України) щодо презен-
тації на міжнародній арені адвокатури України, інтеграції укра-
їнської правничої спільноти в європейський простір, сприяння 
у налагодженні міжнародних зв’язків та обміну досвідом між 

національними асоціаціями адвокатів різних країн та іншими 
міжнародними правозахисними, правничими організаціями. 
Сторони докладатимуть спільних зусиль для підвищення рівня 
обізнаності громадян України, іноземців та осіб без громадян-
ства в Україні та за кордоном щодо законодавства України й 
іноземних держав, дій у проблемних ситуаціях.

Меморандум передбачає обмін інформацією щодо можливості 
залучення іноземних або вітчизняних фахівців із питань адво-
катського захисту.

19 грудня 2018 року народні 
депутати Олександр Дроздик, 
Олег Купрієнко, Ігор Лапін та 
Андрій Помазанов нагороджені 
орденами «Видатний адвокат».

З нагоди Дня адвокатури нагороди вручила у Верховній Раді 
Голова НААУ, РАУ Лідія Ізовітова.

Таким чином НААУ відзначила внесок нардепів у становлення 
незалежної професійної адвокатури та зміцнення її авторитету, 
відданість захисту прав адвокатів та відстоювання цінностей 
професії.

http://unba.org.ua/news/3809-naau-ta-mzs-uklali-memorandum-pro-spivrobitnictvo.html
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СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
АДВОКАТУРИ ТА СПІВПРАЦЯ З 
ГРОМАДСЬКИМ СЕКТОРОМ

24 квітня 2018 року відбулося 
перше засідання Координаційної 
ради з питань удосконалення 
діяльності адвокатури України та 
забезпечення дотримання прав 
людини.

У засіданні взяли участь керівники органів адвокатського само-
врядування, а також представники Міністерства юстиції Украї-
ни, Служби безпеки України та уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини.

Координаційна Рада сприятиме впровадженню європейських 
стандартів у діяльність органів державної влади у взаємо-
відносинах з адвокатами, а також забезпеченню подальшого 
розвитку адвокатури України відповідно до європейських цін-
ностей. Початок роботи Координаційної ради стане належним 
підґрунтям для налагодження конструктивної співпраці між 
органами державної влади та адвокатською спільнотою у вирі-
шенні проблемних питань, актуальних для адвокатури, держав-
них органів та держави у цілому, а також дозволить виробити 
комплексні позиції для їх врегулювання, у тому числі на зако-
нодавчому рівні. 

Надання правової допомоги Pro 
Bono

Національна асоціація адвокатів України розпочала співп-
рацю з Простором Pro Bono. Надання правової допомоги на 
умовах Pro Bono уже є поширеним в Україні явищем. В рамках 
міжнародної взаємодії та з метою розвитку культури Pro Bono 
в Україні, НААУ створює додаткові сприятливі можливості для 
соціально відповідальних адвокатів. Для участі необхідно:

• публічно заявити про свою готовність надавати право-
ву допомогу на умовах Pro Bono та отримати відповідну 
відмітку «Pro Bono» в особистому профайлі в ЄРАУ, що буде 
свідчити про це; 

• поширити за допомогою ресурсів НААУ та Простору Pro 
Bono інформацію про свої справи, за якими надається чи 
була надана правова допомога на умовах Pro Bono. 

У рамках цієї співпраці було запроваджено інститут регіональ-
ного Pro Bono-координатора – це представник Ради адвокатів 
відповідного регіону, який сприяє розвитку культури Pro Bono 
в Україні та має особливі можливості, пов’язані з його роллю, а 
саме:

• Отримання від Простору Pro Bono справ, які потребують 
правової допомоги на умовах Pro Bono у своєму регіоні. 

Pro Bono-координатор першим отримуватиме інформацію 
щодо справ, які потребують надання правової допомоги в 
своєму регіоні; 

• Направлення отриманих від Простору справ адвокатам, що 
входять до складу Ради адвокатів Вашого регіону та вияви-
ли бажання надавати правову допомогу на умовах Pro Bono, 
зазначивши про це в особистому профайлі ЄРАУ. Опис 
справ міститиме всю необхідну інформацію щодо того, куди 
далі має звертатись адвокат, який вирішив взяти справу в 
роботу, а саме – контакти Простору Pro Bono для подальшої 
взаємодії. 

На початку 2019 року запрацював пілотний проект, у межах 
якого юридична клініка «Pro bono» Київського національного 
університету ім. Т. Шевченка надає безоплатну правову допо-
могу. У першу чергу йдеться про надання первинної правової 
допомоги, а згодом розглядатиметься можливість представни-
цтва у судах інтересів громадян у малозначних справах.

Це спільна ініціатива юридичної клініки та Координаційного 
центру з надання правової допомоги, яка впроваджується за 
підтримки Міністерства юстиції України та Національної асоці-
ації адвокатів України.

До співпраці долучилася Українська Фундація Правової Допо-
моги, а також були долучені міжнародні партнери. Меморан-
дум про співпрацю щодо реалізації пілотного проекту підписа-
ний 14 грудня 2018 року.

Залучення адвокатів до 
наставництва в рамках системи 
безоплатної правової допомоги

НААУ спільно з Координаційним центром з надання правової 
допомоги спільно реалізують пілотний проект “Офіс настав-
ництва”. З грудня 2017 року до червня 2018 року відбулися 48 
заходів з підвищення кваліфікації адвокатів та обміну досвідом 
надання БПД та 91 зустріч з адвокатами-наставниками для 
колег, які залучені до системи БПД. 

Проект націлений на підвищення якості надання БПД, розви-
ток інституту наставництва та розробку нових критеріїв моні-
торингу якості безоплатної правової допомоги у кримінальних, 
цивільних та адміністративних провадженнях. Зокрема, проект 
передбачає залучення адвокатів до зовнішнього оцінювання 
якості БПД з метою впровадження незалежної фахової оцінки 
(peer view) адвокатських справ.

Наставниками можуть бути адвокати, які мають понад 5 років 
стажу, навички тренерської та методичної роботи, авторитет 
серед колег та професійну репутацію. Кандидатури залуча-
ються за пропозицією органів адвокатського самоврядування 
директорами регіональних центрів БПД за погодженням із 
Коордцентром.

Пілотними регіонами для реалізації цього проекту обрано Київ, 
Рівненську та Вінницьку області.

http://unba.org.ua/news/3205-vidbulosya-pershe-zasidannya-koordinacijnoi-radi-z-pitan-vdoskonalennya-diyal-nosti-advokaturi.html
http://unba.org.ua/news/3078-predstavniki-regional-nih-rad-advokativ-mozhut-stati-pro-bono-koordinatorami.html 
http://unba.org.ua/news/3322-naau-spil-no-z-koordinacijnim-centrom-pravovoi-dopomogi-provela-139-zahodiv-proektu-ofis-nastavnictva.html
http://unba.org.ua/news/3322-naau-spil-no-z-koordinacijnim-centrom-pravovoi-dopomogi-provela-139-zahodiv-proektu-ofis-nastavnictva.html
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НААУ та Всеукраїнська 
професійна спілка адвокатів 
України підписали Меморандум 
про співпрацю

Основною метою діяльності профспілки адвокатів є представ-
ництво та захист професійних, трудових, соціально-економіч-
них прав та інтересів членів профспілки адвокатів у взаємо-
відносинах з роботодавцями, що зокрема стосується захисту 
права кожного члена профспілки адвокатів на вільний вибір 
професії, підвищення життєвого рівня на основі справедливої 
оплати праці тощо.

Документ підписали Голова НААУ, РАУ Лідія Ізовітова та голо-
ва профспілки Надія Корінна під час виїзного засідання РАУ в 
Закарпатській області. Сторони виходили з того, що взаємодія 
двох організацій має значення для розвитку адвокатів і адвока-
тури України, захисту прав адвокатів, в тому числі, соціальних і 
культурних, забезпечення верховенства закону, як на місцево-
му так і на міжнародному рівнях.

Напрямками співпраці визначено сприяння підвищенню пра-
вової культури адвокатів; дослідження міжнародного досвіду та 
розвиток міжнародної співпраці у сфері адвокатської діяльно-
сті; здійснення аналізу чинного законодавства як України, так 
й інших держав, у сферах адвокатської та правозастосовної ді-
яльності; проведення заходів із підвищення кваліфікації тощо.

26 жовтня 2018 року НААУ уклала 
Меморандум про взаєморозуміння з 
Координаційним центром з надання 
правової допомоги, Українською 
фундацією правової допомоги, 
Українською Гельсінською спілкою 
з прав людини, Харківською 
правозахисною групою щодо 
посилення експертного потенціалу 

у сфері доступу вразливих категорій 
населення до правосуддя у 
кримінальному провадженні. 

Документ підписали голова НААУ Лідія Ізовітова, директор 
Коордцентру Олексій Бонюк, директор Української фунда-
ції правової допомоги Микола Сіома, виконавчий директор 
Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр 
Павліченко, Директор Харківської правозахисної групи Єв-
ген Захаров.  

Меморандум укладений з метою налагодження взаємодії Сто-
рін з питань посилення експертного потенціалу у сфері досту-
пу вразливих категорій населення до правосуддя у криміналь-
ному провадженні.

Меморандум передбачає формування  Комісії з експерт-
но-правового аналізу, яка розроблятиме механізми забезпе-
чення якості безоплатної вторинної правової допомоги у кри-
мінальному провадженні.

Третій Національний турнір з 
футболу “Кубок UNBA-2018”

У квітні 2018 року у Києві відбувся третій Національний турнір 
з футболу “Кубок UNBA-2018”

Участь в турнірі  взяли 22 команди, які представляли 21 об-
ласть України та місто Київ.

2 квітня чемпіоном третього Національного футбольного 
турніру «Кубок UNBA 2018» стала команда адвокатів Київської 
області KRBA TEAM. Команда EVRIS Київщина стала срібним 

http://unba.org.ua/news/3658-naau-ta-vseukrains-ka-profspilka-advokativ-domovilisya-pro-spivpracyu.html
http://unba.org.ua/news/3702-naau-spivpracyuvatime-z-hpg-ugspl-fundacieyu-pravovoi-dopomogi-ta-koordcentrom-z-metoyu-vdoskonalennya-bpd--memorandum.html
http://unba.org.ua/assets/uploads/b760d328a90c8d36f806_file.pdf
http://unba.org.ua/assets/uploads/b760d328a90c8d36f806_file.pdf
http://unba.org.ua/news/3143-zavershivsya-tretij-nacional-nij-futbol-nij-turnir-sered-advokativ-kubok-unba-2018.html
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призером, команда Рівне-Житомир посіла третє місце в чем-
піонаті. 

Завершуючи турнір Голова РАУ (НААУ) Лідія Ізовітова подяку-
вала усім командам за гру та вручила нагороди переможцям.

Також були відзначені переможці у різних номінаціях:

• «кращий бомбардир» –  Роман Гафтуняк, гравець команди  
Черкаси-Миколаїв, 

• «кращий захисник» – Андрій Бєлов, гравець команди EVRIS 
Київщина, 

• «кращий воротар»  –  Андрій Бузинний,  гравець команди 
KRBA TEAM, 

• «кращий гравець»  –  Володимир Михайлов, гравець коман-
ди  Рівне-Житомир. 

У жовтні 2018 року у Києві 
відбувся Futsal Advocate Cup

Футбольний турнір організований за сприяння Національ-
ної асоціації адвокатів України та компанії Corporate Sport 
Organization. В організації турніру також взяла участь Асоціація 
футзалу України.

Учасниками змагань були команди адвокатів Білорусі, Азер-
байджану, Грузії, регіональні команди адвокатів, команда нота-
ріусів центральних областей України. Futsal Advocate Cup, який 
відбувався в Києві 24-28 жовтня, виграла команда адвокатів 
Азербайджану. Друге місце посіла команда адвокатів Києва, 
третє місце здобула команда Київської області KRBA Team. Це-
ремонія нагородження відбулася 2 жовтня 2018 року. Чемпіонів 
привітав з перемогою секретар Ради адвокатів України Павло 
Гречківський.

Команда адвокатів Грузії отримала кубок Fair Play від Corporate 
Sport Organization, яка з 1983 року проводить континенталь-
ні і світові першості серед юристів Mundiavocate Eurolawyers. 
В ході турніру були також визначені кращий гравець, кращий 
воротар, кращі захисник та нападник. Кращим у захисті став 
Андрій Кушерець з команди нотарусів України, кращим голкі-
пером – Артем Андрушків (команда адвокатів Києва), кращим 
бомбардиром – Ульві Алієв (команда Азербайджану). Кращий 
гравець турніру – Вадим Петраков (команда Білорусі).

http://unba.org.ua/news/3710-futsal-advocate-cup-vigrala-komanda-advokativ-azerbajdzhanu.html
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СПІВПРАЦЯ З ЮРИДИЧНИМ 
БІЗНЕСОМ 

Адвокатське об'єднання  
Barristers стало партнером НААУ 
на 2018 рік

Договір про партнерство підписали Голова НААУ, РАУ Лідія 
Ізовітова та заступник Голови АО Barristers Денис Пономарен-
ко. 
 
НААУ надає Партнеру ексклюзивні привілеї відповідно до 
Партнерської програми «ПАРТНЕР НААУ — 2018».

Положення партнерської програми НААУ передбачають надан-
ня диплома партнера, розміщення інформації про партнера 
(Логотип, коротка інформація та гіперпосилання на веб-сайт) 
на головній сторінці сайту НААУ, у “Віснику НААУ” та у щоріч-
ному звіті про діяльність асоціації. Партнер отримує знижки на 
участь своїх співробітників у платних заходах НААУ, можливість 
безкоштовного навчання у Вищій школі адвокатури для одно-
го співробітника, знижки на рекламні площі у “Віснику”, мож-
ливість надавати коментарі про діяльність своєї компанії на 
інформаційних ресурсах НААУ та право використовувати сим-
воліку асоціації у маркетингових цілях.

Відповідно до Партнерської програми, благодійний внесок 
Партнера становить 11200 грн щомісяця.

Адвокатське об’єднання Barristers створене 15 грудня  
2017  року. Основним напрямком діяльності є надання пов-
ного спектру правової допомоги в рамках кримінального 
права та процесу, в тому числі і в Міжнародному криміналь-
ному суді, Європейському суді з прав людини, а також у всіх 
судових інстанціях іноземних держав. Крім того, адвокати 
АО «Barristers» спеціалізуються на вирішенні спорів у галу-
зях цивільного, трудового та господарського права і проце-
су, а також на представництві інтересів клієнтів в органах 
державної влади, органах місцевого самоврядування та в 
приватних установах.

30 листопада 2018 року відбувся  
First Tax Digital Forum

який об’єднав представників органів влади, ІТ та телекомуніка-
ційних компаній, експертів і податкових радників для професі-
ональної дискусії щодо проблем оподаткування в умовах циф-
рової економіки.

Організаторами заходу виступили International Fiscal 
Association Ukraine, Палата податкових консультантів, Legal 
High School, Національна асоціація адвокатів України та Асоці-
ація податкових радників за підтримки Arzinger, Asters, «Юри-
дическая Практика», American Chamber of Commerce in Ukraine, 
European Business Association, IT Ukraine Association, Судо-
во-юридична газета, Діловий клуб, Taxlink.

Центральною темою форуму є розвиток цифрової економіки та 
питання її міжнародного оподаткування – заходи BEPS та впро-
вадження їх у світі; виклики цифрової економіки для податкових 
органів і платника податків; ПДВ і податок на репатріацію на 
он-лайн сервіси; хмарні технології – проблеми оподаткування 
тощо.

Заступник Голови НААУ Валентин Гвоздій запропонував 
правникам у рамках комітетів НААУ об'єднатися для розробки 
національного законодавства, яке б адаптувало міжнародні ре-
комендації плану BEPS. Таку діяльність НААУ планує проводити 
спільно з фахівцями International Fiscal Association Ukraine.

http://unba.org.ua/news/3263-ao-barristers-stalo-partnerom-naau.html
http://партнерської програми
http://: http://unba.org.ua/news/3743-u-kievi-vidbudet-sya-first-tax-digital-forum.html 
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ІНТЕГРАЦІЯ МОЛОДИХ 
АДВОКАТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ 
СПІЛЬНОТИ

UNBA NextGen— відкритий 
проект, який об`єднує 
спільноту молодих адвокатів 
довкола цілей професійного 
зростання та посилення впливу 
нового покоління на розвиток 
адвокатури

Комітет НААУ, який опікується розвитком професійної спільно-
ти молодих адвокатів, сформовано у травні 2018 року. До скла-
ди Ради комітету увійшли 12 адвокатів віком до 35 років.

З нагоди старту молодіжного комітету НААУ UNBA NextGen у 
червні 2018  року у Києві відбувся масштабний неформальний 
захід для молодих юристів  Young Lawyers Summer Gathering
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РОЗВИТОК АДВОКАТСЬКОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ

Координаційні наради з 
представниками регіонального 
адвокатського самоврядування

У лютому відбулася спільна нарада членів Ради адвокатів Укра-
їни, голів рад адвокатів регіонів та голів КДКА регіонів. 

У такому форматі було підготовлено спільну позицію РАУ та 
регіональних органів адвокатського самоврядування напере-
додні круглого столу, ініційованого Радою з питань судової ре-
форми (РСР) стосовно реформи адвокатури. Основною темою 
спільного обговорення став проект змін до закону “Про адвока-
туру та адвокатську діяльність”. 

Представники регіонального самоврядування та члени РАУ на-
голосили на тому, що пропонована Робочою групою при РСР 
кардинальна перебудова самоврядування шляхом ліквідації 
чинних органів не обґрунтована належним чином. Закон “Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність”, прийнятий 2012 року, 
повністю відповідає Висновку Венеціанської комісії. Фактично, 
Робоча група наполягає на перегляді або відступі європей-
ських стандартів, запроваджених в українській адвокатурі.

У резолюції спільної наради констатовано, що непродумані змі-
ни системи адвокатського самоврядування можуть стати фа-
тальною помилкою всієї реформи адвокатури.

9 лютого 2018 року керівництво 
НААУ та голови рад адвокатів 
регіонів взяли участь у 
круглому столі «Адвокатське 
самоврядування: шляхи 
вдосконалення»

Захід був спільною ініціативою Ради з питань судової реформи 
при Президентові України та проекту Ради Європи «Підтрим-
ка впровадженню судової реформи в Україні». Центральною 
темою круглого столу став законопроект про зміни до закону 
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», який напрацьова-
ний Робочою групою при Раді з питань судової реформи.

Представники НААУ наполягали на тому, що реформа системи 
адвокатського самоврядування має відбуватися на базі моделі, 
яка створена відповідно до чинного закону «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність». У законопроекті Робочої групи Ради 
судової реформи натомість руйнується баланс повноважень 
між національним та регіональним рівнем та чіткий розподіл 
функцій між різними органами одного рівня.

  

У травні 2018 року у Львові відбулася нарада з керівниками ор-
ганів адвокатського самоврядування західного регіону під го-
ловуванням Голови НААУ, РАУ Лідії Ізовітової.

У нараді взяли участь голови рад адвокатів Хмельницької, Рів-
ненської, Тернопільської, Закарпатської, Волинської та Львів-
ської областей, голови кваліфікаційно-дисциплінарних комісій 
західних областей. 

У своєму виступі Голова НААУ поінформувала про ключові про-
блеми, з якими стикається адвокатура на сьогоднішній день. 
Першим питанням наради стала кризова ситуація в бюджеті 
системи безоплатної правової допомоги. У всіх регіонах країни 
перед адвокатами виникла заборгованість за надані ними по-
слуги на підставі доручень центрів БПД.

16 листопада 2018 року з нагоди 
6-ої річниці НААУ відбулася 
нарада керівництва НААУ з 
головами рад адвокатів регіонів

Нарада  була скликана для обговорення стратегічних питань 
розвитку адвокатури, зокрема, перспектив реформи профіль-
ного законодавства та планування з’їзду адвокатів України.

Голова НААУ, РАУ Лідія Ізовітова повідомила, що публічний тиск 
з боку адвокатури та критика поданого як невідкладний проек-
ту закону №9055  «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 
була достатньо ефективною. Проте, мають бути докладені і по-
дальші зусилля для того, щоб законопроект не був прийнятий, 
оскільки він загрожує руйнуванням системи захисту прав гро-
мадян.

Дискусія також була присвячена підсумкам діяльності НААУ, 
розвитку освітніх та наукових проектів, які підтримує НААУ, – 
Вищої  школи адвокатури та Центру досліджень адвокатури і 
права.

Заступник Голови НААУ Валентин Гвоздій презентував новий 
онлайн-сервіс, розроблений на базі Єдиного реєстру адвокатів 
України, – кабінет адвоката.

http://unba.org.ua/news/3000-vidbulasya-spil-na-narada-rau-goliv-rad-advokativ-ta-kdka-regioniv.html 
http://unba.org.ua/news/3277-vidbulasya-narada-z-kerivnikami-organiv-advokats-kogo-samovryaduvannya-zahidnogo-regionu.html
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ПОЗИТИВНИЙ ЗВОРОТНІЙ ЗВ'Я-
ЗОК І ДОВІРА АДВОКАТСЬКОЇ 
СПІЛЬНОТИ

У серпні 2018 року Центр прикладних досліджень за замовлен-
ням Української фундації правової допомоги провів опитуван-
ня адвокатів "Функціонування інституту адвокатури в Україні". 
Методом телефонного інтерв'ю було опитано 1000 адвокатів у 
всіх регіонах України. Генеральна сукупність вибірки становила  
40 тис. адвокатів.

Результати дослідження показали, що більша частина адвока-
тів задоволена діяльністю НААУ та отримує користь від свого 
членства. Органи адвокатського самоврядування мають високий 
рівень довіри з боку професійного середовища, при чому регі-
ональні ради та кваліфікаційно-дисциплінарні комісії отримали 
вищі оцінки. Як правило, високі показники довіри на регіональ-
ному рівні пояснюються наявністю особистого досвіду постійної 
взаємодії та комунікації всередині регіональних адвокатських 
спільнот з місцевими органами адвокатського самоврядування.

Позитивно оцінило чинну систему органів адвокатського са-
моврядування понад 70% опитаних. Приблизно 80% позитив-
но відгукнулося про роботу Національної асоціації адвокатів 
України (НААУ). Захист прав адвокатів із боку НААУ 44% оці-
нили добре, 33% – відмінно. Сприяння професійному розвит-
ку адвокатів оцінили як "добре" 41%, як "відмінне" – 33%.

76% позитивно оцінили ведення Єдиного реєстру адвокатів Ра-
дою адвокатів України, незадоволені цією роботою 1,5% опита-
них.

52% респондентів оцінили роботу Ради адвокатів регіону на 
"відмінно", 37% поставили оцінку "добре". Роботу Ради адвока-
тів України 54% оцінили як "добру", 29% – як "відмінну".
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У Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 
оцінки такі: 49% – "добре", 33% – "відмінно", у таких комісій 
у регіонах – 43% "добре" і 40% "відмінно".

74% опитаних сказали, що НААУ працює відкрито та прозо-
ро, приблизно 80% зазначили, що їм вистачає інформації 
про діяльність органів адвокатського самоврядування.

Опитування було презентовано у прес-центрі інформацій-
ної агенції Укрінформ та широко висвітлено у ЗМІ.



33Звіт Національної Асоціації Адвокатів України2018

НААУ | Фінансові показники статей балансу за 2018 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 2016 рік 2017 рік 2018 рік

Надходження за рахунок перерахування від РАР 30% щорічних внесків на 
забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в Україні

896 251 1 316 979 1 293 488

Щорічні внески адвокатів на реалізацію статутних завдань органів 
адвокатського самоврядування

903 3451 16537143 19 061 209

Інші, в т.ч. пасивні доходи* 350 112 501 005 817 109

Перерозподіл коштів на потреби РАУ НААУ 0 0 1 400 000

Ордерні книжки 1 911 518 1 277

Благодійна допомога 48 000 0 44 800

Фінансова допомога 1 000 000 190 540 300 000

Організаційно-технічне забезпечення роботи Експертної ради 48 000 124 800 492 190

Стажування — 0 8 622 087

Надання копій документів — 4 173 0

Суборенда приміщення — 403 371 1 836 238

Розгляд скарги — 0 1 762

Участь у заході — 0 194 739

Всього: 11 329 726 ₴ 19 078 529 ₴ 34 064 899 ₴

Витрати 2016 рік 2017 рік 2018 рік

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 1 867 650 3 333 763 5 032 522

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 1 490 317 2 076 854 2 942 549

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

1 989 567 4 343 114 8 449 157

Організаційно-технічне забезпечення проведення З'їздів адвокатів, засідань 
Ради адвокатів України, конференцій, нарад, круглих столів тощо

1 584 995 2 454 685 4 495 645

Організація заходів з підвищення кваліфікації адвокатів України 408 103 2 015 880 2 696 296

Витрати на виготовлення службових посвідчень керівникам органів 
адвокатського самоврядування; посвідчень адвокатів, дипломів тощо

52 723 586 665 528 229

 Утримання офіційного Веб-сайту; друк вісника НААУ 817 441 2 040 590 3 356 850

Витрати на оплату бухгалтерських, юридичних та нотаріальних послуг 350149 786263 4 239 824

Придбання основних засобів та нематеріальних активів 204 389 922 676 1 037 519

Фінансова допомога — 200000 100000

Розподіл щорічних внесків на забезпечення потреб ВКДКА 449 982 — —

Всього: 11 329 726 ₴ 18 760 490 ₴ 32 878 591 ₴
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І. Рада адвокатів України: статус, склад, повноваження, початок роботи.

ІІ. Результати виконання законодавчо визначених повноважень 2012-2018:

Засідання Ради адвокатів України 2018:

• Кількість скликаних та проведених засідань Ради адвокатів України

• Аналітика ухвалених Радою адвокатів України рішень  

• Ключові рішення Ради адвокатів України

II
Р

А
У
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Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», 
ухвалений Верховною Радою України 05 липня 2012 року  
(№ 5076-VI), започаткував систему органів Національної 
асоціації адвокатів України – єдиної  професійної національної 
організації адвокатів, утвореної з метою забезпечення реаліза-
ції завдань адвокатського самоврядування.

Рада адвокатів України у системі органів Національної  асоціа-
ції  адвокатів України – є національним органом адвокатського 
самоврядування, на який державою покладено виконання 
у період між з‘їздами адвокатів України публічно-представ-
ницьких функцій недержавного самоврядного інституту, що 
забезпечує здійснення захисту, представництва та надання 
правової допомоги на професійній основі адвокатури України.

З метою визначення та деталізації законодавчо визначених 
повноважень Ради адвокатів України, порядок її формуван-
ня та діяльності 17 листопада 2012 року Установчим з’їздом 
адвокатів України, у порядку реалізації приписів статей 54,55, 
а також Перехідних положень Закону України «Про адвокатуру 
та адвокатську діяльність», затверджено Положення про Раду 
адвокатів України (зміни від 26-27 квітня 2014 року, від  
09 червня 2017 року). 

Рада адвокатів України не має статусу юридичної особи. 

Склад Ради адвокатів України становлять її члени, делеговані 
регіональними конференціями адвокатів регіонів країни для 
представництва інтересів адвокатів області/міста на націо-
нальному рівні: по одному представнику від кожного регіону 
України, стаж адвокатської діяльності яких становить не менше 
п’яти років, а також Голова і два Заступники Голови, обрані 
шляхом голосування з’їздом адвокатів України, та Секретар 
Ради адвокатів України, обраний Радою адвокатів України зі 
складу членів Ради адвокатів України.

Діючий персональний склад 
Ради адвокатів України 
складають:

Голова – Ізовітова Лідія Павлівна

Заступник Голови – Гвоздій Валентин Анатолійович

Заступник Голови – Кухар Олексій Іванович

Секретар РАУ, Представник адвокатів Київської області –  
Гречківський Павло Миколайович

Представник адвокатів АРК – Шевченко Ольга Григорівна

Представник адвокатів Вінницької області – Зажирко Юрій 
Дмитрович

Представник адвокатів Волинської області – Комарницька 
Оксана Омелянівна

Представник адвокатів Луганської області – Колесников Ігор 
Валерійович

Представник адвокатів Дніпропетровської області – 
Кривошапка Антон Анатолійович

Представник адвокатів Донецької області – Осика Сергій 
Валентинович

Представник адвокатів Житомирської області – Слівінський 
Олексій Валентинович

Представник адвокатів Закарпатської області – Кошеля 
Василь Васильович

Представник адвокатів Запорізької області – Гришин Ярослав 
Володимирович

Представник адвокатів Івано-Франківської області – 
Мнишенко Ірина Євгенівна

Представник адвокатів м. Києва – Черезов Ігор Юрійович

Представник адвокатів Кіровоградської області – Сумська 
Наталія Дмитрівна

Представник адвокатів Львівської області – Калюжна Барбара 
Володимирівна

Представник адвокатів Миколаївської області – Репешко 
Павло Іванович

Представник адвокатів Одеської області – Головченко Ольга 
Олександрівна

Представник адвокатів Полтавської області – Плескач 
Анатолій Борисович

Представник адвокатів Рівненської області – Бляшин Микола 
Степанович

Представник адвокатів Сумської області – Афанасієв Роман 
Володимирович

Представник адвокатів Тернопільської області – Гордєєв 
Юрій Володимирович

Представник адвокатів Харківської області – Величко Лариса 
Юріївна

Представник адвокатів Херсонської області – Горощенко 
Любов Володимирівна

Представник адвокатів Хмельницької області – Каденко 
Оксана Олегівна

Представник адвокатів Черкаської області – Юдін Володимир 
Сергійович

Представник адвокатів Чернігівської області – Гринь 
Людмила Василівна

Представник адвокатів Чернівецької області – Божик Валерій 
Іванович

І. Рада адвокатів України: статус, склад, 
повноваження, початок роботи
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Рада адвокатів України, відповідно 
до покладених на неї завдань, має 
наступні повноваження, визначені 
Законом України «Про адвокатуру 
та адвокатську діяльність» і 
Положенням про Раду адвокатів 
України:

 — Складає порядок денний, забезпечує скликання та прове-
дення з'їзду адвокатів України;

 — Визначає квоту представництва, порядок висування та 
обрання делегатів конференції адвокатів регіонів, з'їзду 
адвокатів України;

 — Забезпечує виконання рішень з'їзду адвокатів України;

 — Здійснює організаційне, методичне, інформаційне за-
безпечення ведення Єдиного реєстру адвокатів України, 
здійснює контроль та координує діяльністю рад адвокатів 
регіонів щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру 
адвокатів України та надання витягів з нього, затверджує 
форму витягу з Єдиного реєстру адвокатів України та Поря-
док ведення Єдиного реєстру адвокатів України;

 — Затверджує регламент конференції адвокатів регіону; поло-
ження про раду адвокатів регіону, положення про кваліфі-
каційно-дисциплінарну комісію адвокатури, положення про 
ревізійну комісію адвокатів регіону, положення про комісію 
з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адво-
катами безоплатної правової допомоги;

 — Встановлює розмір та порядок сплати щорічних внесків ад-
вокатів на забезпечення реалізації адвокатського самовря-
дування, забезпечує їх розподіл і використання;

 — Визначає розмір відрахувань кваліфікаційно-дисциплінар-
них комісій адвокатури на забезпечення діяльності Вищої 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, розмір 
відрахувань рад адвокатів регіону на забезпечення діяльно-
сті Ради адвокатів України та інших відрахувань;

 — Приймає рішення від імені Національної асоціації адвокатів 
України про створення рад адвокатів регіонів, кваліфі-
каційно-дисциплінарних комісій адвокатури Автономної 
Республіки Крим, областей, міста Києва, міста Севастопо-
ля, реєстрацію змін до їх установчих документів та змін до 
відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

 — Затверджує Регламенти роботи рад адвокатів регіонів, ква-
ліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Автономної 
Республіки Крим, області, міста Києва, міста Севастополя, 
ревізійної комісії адвокатів регіону, Вищої кваліфікацій-
но-дисциплінарної комісії адвокатури та Вищої ревізійної 
комісії адвокатури, а також положення ревізійної комісії 
адвокатів регіону;

 — Координує та контролює діяльність рад адвокатів регіо-
нів, сприяє їх діяльності та надає їм необхідну методичну 
допомогу;

 — Сприяє забезпеченню гарантій адвокатської діяльності, 
захисту професійних, соціальних та інших прав адвокатів;

 — Приймає рішення про розпорядження коштами і майном 
Національної асоціації адвокатів України відповідно до при-
значень коштів і майна, визначених Статутом Національної 
асоціації адвокатів України та рішеннями з’їзду адвокатів 
України;

 — Затверджує порядок оприлюднення щорічної фінансової 
звітності Національної асоціації адвокатів України;

 — Розглядає скарги на рішення, дії, бездіяльність рад адвока-
тів регіонів, із правом скасування незаконних рішень;

 — Визначає друкований орган Національної асоціації адвока-
тів України;

 — Забезпечує ведення та функціонування офіційного 
веб-сайту Національної асоціації адвокатів України;

 — Затверджує  перелік  документів, що додаються до заяви 
адвоката іноземної держави про включення до Єдиного 
реєстру адвокатів України;

 — Затверджує зразки свідоцтва про складення кваліфікацій-
ного іспиту, свідоцтва про право на заняття адвокатською 
діяльністю, посвідчення адвоката України, посвідчення 
Голови, заступника голови, секретаря, члена Ради адвокатів 
України, посвідчення Голови, заступника голови, секретаря, 
члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адво-
катури, посвідчення Голови, члена Вищої ревізійної комісії 
адвокатури;

 — Затверджує порядок складання кваліфікаційних іспитів, 
програму кваліфікаційних іспитів та методику їх оціню-
вання, інші документи, передбачені Законом України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність»;

 — Затверджує порядок проходження стажування, програму та 
методику оцінювання стажування;

 — Затверджує типову форму ордеру адвоката, положення про 
ордер адвоката та порядок ведення реєстру ордерів;

 — Затверджує порядок складання радою адвокатів регіону 
протоколу про адміністративне правопорушення та форму 
протоколу;

 — Розробляє за дорученням з’їзду адвокатів України, органів 
держаної влади та з власної ініціативи проекти законів та 
інших нормативно-правових актів, які регулюють діяльність 
адвокатури, у тому числі щодо соціального захисту адвока-
тів, професійних прав та гарантій адвокатської діяльності, 
а також інші проекти нормативно-правових  актів у сфері 
державної політики з питань правової допомоги, захисту та 
представництва;

 — Розробляє пропозиції щодо вдосконалення діючого зако-
нодавства та подає їх у встановленому порядку на розгляд 
суб’єктам законодавчої ініціативи;

 — Здійснює правову експертизу проектів законів, інших актів 
законодавства, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів 
України, та проектів законів, що подаються на розгляд Вер-
ховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої 
ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим у сфері державної політики з 
питань правової допомоги, захисту та представництва;
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 — Готує зауваження і пропозиції до поданих до Верховної 
Ради України законопроектів у сфері державної політики з 
питань правової допомоги, захисту та представництва;

 — Вживає відповідно до законодавства заходів щодо усунення 
державними органами та органами місцевого самовряду-
вання, іншими суб’єктами порушень професійних прав та 
гарантій адвокатської діяльності; вносить пропозиції про 
усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення 
до відповідальності посадових осіб, винних у допущених 
порушеннях;

 — Організовує роботу з підготовки щорічного плану заходів 
щодо діяльності Національної асоціації адвокатів України, 
здійснює науково-експертне, аналітичне, інформаційне та 
методологічне забезпечення і моніторинг її виконання;

 — Здійснює офіційне опублікування рішень з’їзду адвокатів 
України, Національної асоціації адвокатів України, Ради 
адвокатів України;

 — Виступає засновником засобів масової інформації від імені 
Національної асоціації адвокатів України;

 — Визначає порядок та форми підвищення кваліфікації ад-
вокатами, здійснює методичне керівництво та організовує 
підвищення кваліфікації адвокатів;

 — Бере участь в організації роботи з підготовки, перепідго-
товки та підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю 
"Правознавство" у навчальних закладах незалежно від фор-
ми власності та підпорядкування, надає пропозиції щодо 
підготовки кадрів за юридичними спеціальностями;

 — Сприяє органам державної влади та місцевого самовряду-
вання, іншим суб’єктам у розвитку надання правової допо-
моги з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів 
громадян та юридичних осіб;

 — Сприяє координаційній діяльності центральних органів 
державної влади щодо реалізації державної політики у 
сфері надання безоплатної правової допомоги, взаємодіє з 
центральними органами державної влади з питань реаліза-
ції Закону України "Про безоплатну правову допомогу";

 — Приймає участь у розробленні та розповсюдженні освітніх 
програм у сфері захисту прав, свободі законних інтересів 
громадян;

 — Надає роз’яснення з питань, пов’язаних із адвокатською 
діяльністю;

 — Здійснює інші повноваження на основі та на виконання 
Конституції та законів України, актів Президента України, 
актів Кабінету Міністрів України;

 — Виконує інші функції відповідно до Закону України «Про 
адвокатуру та адвокатську  діяльність» та рішень з'їзду адво-
катів України, Положення.

Формою роботи Ради адвокатів України – є засідання, які скли-
каються Головою Ради адвокатів України, а в разі його відсут-
ності – одним із Заступників Голови не рідше одного разу на 
два місяці. Засідання Ради адвокатів України може бути також 
скликане за пропозицією не менш як однієї п’ятої від загально-
го складу членів Ради.

Рада адвокатів України розпочала свою роботу з проведення 
17 грудня 2012 року першого засідання.
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2018р.

Рішення № 1  від 15.01.2018 року  «Про схвалення та затвер-
дження Відкритого звернення щодо проекту Закону «Про вне-
сення змін до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність» (нова редакція) та інших пов’язаних законодавчих 
актів України»

Рішення № 6  від 08.02.2018 року  «Про затвердження зразку, 
форми та опису бланку Витягу з Єдиного реєстру адвокатів 
України»

Рішення № 7  від 08.02.2018 року  «Про розгляд скерованих до 
Ради адвокатів України звернень Рафальської І.В. від 22 грудня 
2017 року до Верховного Суду України, Вищої ради право-
суддя, правоохоронних органів і судів міста Києва та інших 
органів, організацій, установ»

Рішення №15  від 08.02.2018 року «Про внесення і затвер-
дження змін та доповнень до Положення про організацію та 
порядок проходження стажування для отримання особою 
свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю»

Рішення №19  від 08.02.2018 року  «Про встановлення винаго-
роди членам Вищої ревізійної комісії адвокатури у 2018 році»

Рішення № 23 від 30.03.2018 «Про розгляд листа за підписом 
адвоката Покотила І.М., як Голови КДКА м. Києва, та скерованої 
ним заяви Коваленка Ігоря Михайловича про допуск останньо-
го до складення кваліфікаційного іспиту»

Рішення № 29 від 30.03.2018 «Про внесення і затвердження 
доповнень до Положення про організацію та порядок проход-
ження стажування для отримання особою свідоцтва про право 

на заняття адвокатською діяльністю»

Рішення № 31 від 30.03.2018 «Про результати розгляду звер-
нення керуючого партнера АО «АНТАРЕС» Пономаренка В.В. 
щодо роз’яснення деяких питань, пов’язаних із адвокатською 
діяльністю, у контексті положень Закону України «Про адвока-
туру та адвокатську діяльність» та Правил адвокатської етики»

Рішення № 32 від 30.03.3018 «Про результати розгляду звер-
нення керуючого партнера АО «АНТАРЕС» Пономаренка В.В.»

Рішення № 33 від 30.03.3018 «Про затвердження роз’яснення 
щодо здійснення адвокатом та його помічником представни-
цтва різних сторін в одній господарській справі»

Рішення № 38 від 30.03.3018 «Про внесення та затвердження 
зміни доПорядку обробки персональних даних у базах персо-
нальних даних»

1. Засідання Ради адвокатів 
України 2017-2018:
Кількість скликаних та проведених засідань Ради адвокатів 
України

2018 р. – 14 засідань 

Кількість ухвалених Радою адвокатів України рішень  

2018 р. – 234 рішення

• про затвердження роз’яснень з питань, пов’язаних із адво-
катською діяльністю;

• про затвердження регуляторних актів (внесення до них змін);

• з питань організації діяльності органів адвокатського само-
врядування;

• про затвердження порядків висування та обрання делегатів 
конференцій адвокатів регіонів, регламентів конференцій 
адвокатів регіонів та визначення квот представництв;

• про затвердження Положень про органи адвокатського са-
моврядування (внесення змін);

• про розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність рад адво-
катів регіонів, їх голів; про скасування рішень рад адвокатів 
регіонів;

• про створення представництв Національної асоціації адво-
катів України за кордоном, комітетів, робочих груп, тимчасо-
вих комісій, інших структур;

• різне.

II. Результати виконання законодавчо визначених 
повноважень у 2017-2018:
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Рішення № 39 від 30.03.3018  «Про результати розгляду листа 
Голови Вищої ради правосуддя Бенедисюка І.М. про вислов-
лення позиції щодо стану забезпечення незалежності суддів 
в Україні у контексті Щорічної доповіді «Про забезпечення 
незалежності суддів в Україні»

Рішення № 41 від 30.03.3018  «Про створення при Національ-
ній асоціації адвокатів України Комітету з ІТ-права»

Рішення № 44 від 30.03.3018  «Питання сплати щорічного 
внеску на забезпечення реалізації адвокатського самовряду-
вання адвокатами окремих категорій»

Рішення № 45 від 30.03.3018  «Про внесення і затвердження 
змін до Положення про організацію та порядок проходження 
стажування для отримання особою свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю»

Рішення № 47 від 30.03.2018 «Про результати розгляду звер-
нення адвоката АО «Горо Лігал» Горошинського О.О. та адво-
ката АО «АВЕР ЛЄКС» Просянюк О.В. щодо захисту професій-
них прав та гарантій адвокатської діяльності»

Рішення № 50 від 30.03.2018 «Про затвердження Програми 
партнерства з Національною асоціацією адвокатів України на 
2018»

Рішення № 51 від 30.03.2018 «Про створення представництва 
Національної асоціації адвокатів України у Французькій Респу-
бліці (м. Марсель» 

Рішення № 62 від 01.06.2018 «Про підтримку пропозиції Парла-
ментської Асамблеї Ради Європи щодо розробки Європейської 
Конвенції про професію адвоката»

Рішення № 64 від 01.06.2018 «Про результати розгляду звер-
нення адвоката АО «АВЕР ЛЄКС» Сердюка В.А.  щодо тлума-
чення окремих положень Правил адвокатської етики»

Рішення № 65 від 01.06.2018 «Про результати розгляду 
звернень адвокатів Колошина В.П.,  Волинської В.І., Костіна 
І.П. щодо роз’яснення питань, пов’язаних із представництвом 
адвокатом України інтересів клієнтів, права яких порушені на 
тимчасово окупованих територіях, та інших пов’язаних питань»

Рішення № 66 від 01.06.2018 «Про внесення та затверджен-
ня змін та доповнень до Положення про порядок прийняття 
та  розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка 
може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, та 
Інструкції з діловодства у регіональних органах адвокатського 
самоврядування»

Рішення № 69 від 01.06.2018 «Про створення при Національній 
асоціації адвокатів України Комітету з підвищення професійної 
кваліфікації»

Рішення № 70 від 01.06.2018 «Про створення при Національній 
асоціації адвокатів України Комітету з питань антикорупційної 
політики та комплаєнсу»

Рішення № 72 від 01.06.2018 «Про результати розгляду листа 
Голови Ради адвокатів Житомирської області Прокопчука В.О. 
щодо виготовлення та видачі ордерів на надання правової 
(правничої) допомоги»

Рішення № 73 від 01.06.2018 «Про результати розгляду листа 
Генерального директора ТОВ «НК ІТ-ПРОЕКТ» Хованця А.Г. 
щодо сучасних систем відео фіксації та використання їх у 
практичній діяльності адвоката»

Рішення № 75 від 01.06.2018 «Про результати розгляду заяви 
адвоката Клименка О.К. щодо безпідставної відмови в укладан-
ні контракту із Регіональним центром з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Львівській області»

Рішення № 78 від 01.06.2018 «Про затвердження у новій ре-
дакції Статуту Вищої школи адвокатури Національної асоціації 
адвокатів України»

Рішення № 79 від 01.06.2018 «Про створення представництва 
Національної асоціації адвокатів України у Швейцарській Кон-
федерації (м. Букс)»

Рішення № 80 від 01.06.2018 «Про внесення і затвердження 
змін до Положення про організацію та порядок проходження 
стажування для отримання особою свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю»

Рішення № 81 від 01.06.2018 «Про внесення та затвердження 
змін до Положення про помічника адвоката» 

Рішення № 82 від 01.06.2018 «Про внесення та затвердження 
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змін до Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України» 

Рішення № 83 від 01.06.2018 «Про затвердження у новій редак-
ції Положення про Комітет з міжнародних зв’язків Національної 
асоціації адвокатів України» 

Рішення № 86 від 02.06.2018 «Про внесення та затвердження 
змін до Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури, Регламенту кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури регіону, Положення про порядок прийняття 
та  розгляд скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка 
може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, 
Порядку допуску до складання кваліфікаційного іспиту, поряд-
ку складання кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання 
результатів складання кваліфікаційного іспиту для набуття 
права на заняття адвокатською діяльністю»

Рішення № 87 від 02.06.2018 «Про недопущення порушення 
судами незалежності інституту адвокатури, гарантій адвокат-
ської діяльності, закріплених Конституцією України та Законом 
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», під час 
слухання справ про оскарження рішень КДКА у дисциплінар-
ній справі»

Рішення № 88 від 02.06.2018 «Про результати розгляду звер-
нення Ради адвокатів Львівської області з питання складання/
відмови у складанні протоколів про адміністративні правопо-
рушення за статтею 212-3 КУпАП»

Рішення № 89 від 02.06.2018 «Про надання рекомендацій з пи-
тання оформлення матеріалів про адміністративні порушення, 
передбачені статтею 212-3 КУпАП»

Рішення № 90 від 02.06.2018 «Про схвалення та затверджен-
ня відкритої заяви щодо неприпустимості тиску на адвокатів, 
втручання в адвокатську діяльність та порушення гарантова-
них Конституцією України і спеціальним законодавством прав 
адвокатів та гарантій адвокатської діяльності»

Рішення № 91 від 02.06.2018 «Про звернення до уповнова-
жених осіб та компетентних органів з питання недопущення 
порушення професійних прав адвокатів та гарантій адвокат-
ської діяльності»

Рішення № 93 від 02.06.2018 «Про внесення та затвердження 
змін до Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів»

Рішення № 94 від 02.06.2018 «Про створення молодіжного 
комітету НААУ –«UNBA NextGen»»

Рішення № 95 від 02.06.2018 «Про внесення та затвердження 
змін до Програми партнерства з Національною асоціацією 
адвокатів України на 2018»

Рішення № 97 від 02.06.2018 «Про затвердження Концепції 
розвитку Інституту наставництва»

Рішення № 100 від 02.06.2018 «Про сплату адвокатами єдино-
го внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страху-
вання»

Рішення № 100 від 02.06.2018 «Про створення при Національ-
ній асоціації адвокатів України Комітету адвокатської практи-
ки»

Рішення № 109 від 25.07.2018 «Про внесення та затвердження 
змін до Положення про помічника адвоката та Порядку веден-

ня Єдиного реєстру адвокатів України»

Рішення № 110 від 25.07.2018 «Про затвердження у новій 
редакції Положення про молодіжний комітет НААУ – «UNBA 
NextGen»

Рішення № 111 від 25.07.2018 «Про затвердження у новій ре-
дакції Статуту Вищої школи адвокатури Національної асоціації 
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адвокатів України»

Рішення № 112 від 25.07.2018 «Про затвердження Положення 
про Раду старійшин адвокатів Національної асоціації адвокатів 
України»

Рішення № 118 від 07.09.2018 «Про результати роботи Робочої 
групи з аналізу Проекту Закону№ 9055 від 06.09.2018»

Рішення № 124 від 07.09.2018 «Про результати розгляду 
звернення адвоката Сивого Р.Б. з проханням роз’яснити деякі 
питання, пов’язані з здійснення адвокатом професійної діяль-
ності у складі АО»

Рішення № 125 від 07.09.2018 «Про результати розгляду листів 
Голови КДКА Київської області Поліщука В.А. з проханням 
роз’яснити процедуру скасування рішення КДКА регіону про 
видачу свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту»

Рішення № 127 від 07.09.2018 «Про дисциплінарну відповід-
ність адвокатів АРК та м. Севастополя»

Рішення № 129 від 07.09.2018 «Про Концепцію Peer Review в 
системі БПД»

Рішення № 130 від 08.09.2018 «Про результати розгляду листа 
Державної фіскальної служби України щодо інформаційної 
взаємодії з Радою адвокатів України»

Рішення № 131 від 08.09.2018 «Про внесення і затвердження 
зміни до рішення РАУ № 203 від 23 вересня 2017 року (у редак-
ції рішення РАУ від 16 листопада 2017 року № 257, із змінами, 
внесеними рішенням РАУ від 30 березня 2018 року № 41)»

Рішення № 137 від 08.09.2018 «Про створення представництва 
Національної асоціації адвокатів України у Литовській Респу-
бліці (м. Вільнюс)»

Рішення № 138 від 08.09.2018 «Про створення представництва 
Національної асоціації адвокатів України в Арабській Республі-
ці Єгипет (м. Каїр)»

Рішення № 139 від 08.09.2018 «Про створення при Національ-
ній асоціації адвокатів України Комітету регуляторної політи-
ки»

Рішення № 140 від 08.09.2018 «Про внесення та затвердження 
зміни до Положення про помічника адвоката»

Рішення № 141 від 08.09.2018 «Про вдосконалення законодав-
ства про адвокатуру та адвокатську діяльність в частині пред-
ставництва та уніфікації документів, що надаються адвокатом 
на підтвердження своїх повноважень в суді»

Рішення № 143 від 08.09.2018 «Про затвердження висновків 
спеціальної тимчасової комісії з дослідження порушеного у 
скарзі Сподаренка О.М. питання»

Рішення № 144 від 08.09.2018 «Про результати розгляду звер-
нення Голови Ради адвокатів Харківської області щодо сплати 
ЄСВ адвокатами»

Рішення № 145 від 25.09.2018 «Про результати роботи Робочої 
групи з аналізу законопроектів № 9055 – 1  від 14.09.2018 року  
та № 9055-2 від 20.09.2018 року»

Рішення № 156 від 12.10.2018 «Про внесення і затвердження 
зміни до рішення РАУ № 203 від 23 вересня 2017 року (у редак-
ції рішення РАУ від 16 листопада 2017 року № 257, із останніми 
змінами, внесеними рішенням РАУ від  08 вересня 2018 року 
№ 131)»

Рішення № 164 від 12.10.2018 «Про внесення і затвердження 
зміни до Порядку допуску до складення кваліфікаційного іс-
питу, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики 
оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для 

набуття права на заняття адвокатською діяльністю в України, 
до Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 
адвокатури, до Регламенту Кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури регіону»

Рішення № 166 від 12.10.2018 «Про розгляд звернення Голови 
КДКА Київської області Поліщука В.А. щодо виконання окремої 
ухвали постановленої стосовно адвоката»

Рішення № 169 від 12.10.2018 «Про надання роз’яснення деяких 
питань пов’язаних із наданням правової допомоги державним 
підприємствам, установам, організаціям»

Рішення № 170 від 12.10.2018 «Про надання роз’яснення щодо 
особливостей складання адвокатом (адвокатським бюро/
об’єднанням) ордеру на надання правової допомоги»

Рішення № 172 від 13.10.2018  «Щодо роз’яснення деяких пи-
тань, пов’язаних з реалізацією права адвоката на звернення з 
адвокатським запитом»

Рішення № 173 від 13.10.2018  «Про результати розгляду звер-
нення керуючого АБ «Адвокат Олександр Лапін» Лапіна О.О. з 
окремих питань дотримання Правил адвокатської етики»

Рішення № 174 від 13.10.2018  «Про роз’яснення деяких питань, 
пов’язаних із організаційними формами здійснення адво-
катської діяльності, внесенням відомостей до ЄРАУ, видачею 
ордерів на надання правової (правничої) допомоги»

 Рішення № 175 від 13.10.2018  «Про внесення змін до Порядку 
підвищення кваліфікації адвокатів, затвердженого рішенням 
Ради адвокатів України від 16 лютого 2013 року № 85, із зміна-
ми та доповненнями»

Рішення № 175 від 13.10.2018  «Про внесення змін та доповнень 
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до деяких рішень Ради адвокатів України»

 Рішення № 178 від 13.10.2018  «Про внесення змін до рішення 
Ради адвокатів 

Про внесення змін до рішення Ради адвокатів України № 191 
від 22 вересня 2017 року «Питання організаційного забезпе-
чення ведення Єдиного реєстру адвокатів України» 

Рішення № 186 від 26.10.2018 року «Про звернення до Ради 
суддів України та Ради прокурорів України щодо необхідно-
сті використання Єдиного реєстру адвокатів України під час 
перевірки повноважень захисника».

Рішення № 188 від 21.11.2018 року «Про результати роботи 
Робочої групи з аналізу Проекту Закону № 9055 від 06.09.2018 
року».

Рішення № 190 від 03.12.2018 року «Про схвалення звернення 
Ради адвокатів України до народних депутатів України щодо 
проекту Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяль-
ність».

Рішення № 191 від 03.12.2018 року «Про схвалення звернення 
Ради адвокатів України до Глави Адміністрації Президента 
України Райніна І.Л. щодо проекту Закону України «Про адво-
катуру та адвокатську діяльність»      

Рішення № 192 від 03.12.2018 року «Про схвалення Звернення 
Ради адвокатів України до Президента України Порошенка П.О. 
щодо особистої зустрічі для обговорення ситуації, яка скла-
лася навколо проекту закону “Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність” № 9055».

Рішення № 193 від 03.12.2018 року «Про схвалення звернен-
ня Ради адвокатів України до європейських та міжнародних 
інституцій щодо проекту Закону України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність» №9055».

Рішення № 197 від 13.12.2018 року «Про створення спеціальної 
тимчасової комісії з дослідження ситуації відсторонення адво-
ката Наталії Целовальніченко від практики у Європейському 
суді з прав людини»

Рішення № 198 від 13.12.2018 року «Про скликання З’їзду адво-
катів України 2019 року».

Рішення № 199 від 13.12.2018 року «Про встановлення квоти 
представництва делегатів на З’їзд адвокатів України 2019 
року».

Рішення № 200 від 13.12.2018 року «Щодо організаційних захо-
дів із проведення З’їзду адвокатів України 2019 року».

Рішення № 201 від 13.12.2018 року «Про скликання конфе-

ренцій адвокатів регіонів, встановлення квот представни-
цтва, затвердження порядку висування та обрання делегатів 
конференцій адвокатів регіонів та регламенту їх проведення 
(зі змінами внесеними рішенням Ради адвокатів України № 226 
від 14 грудня 2018 року)».

Рішення № 202 від 13.12.2018 року «Про проведення Конфе-
ренції адвокатів регіону на підставі декількох рішень Ради 
адвокатів України».

Рішення № 203 від 13.12.2018 року «Про затвердження Порядку 
висування та обрання делегатів звітної конференції адвокатів 
Харківської області,  Регламенту конференції адвокатів Харків-
ської області та встановлення квоти представництва».

Рішення № 204 від 13.12.2018 року «Про затвердження Порядку 
висування та обрання делегатів звітно-виборної конференції 
адвокатів Чернігівської області,  Регламенту звітно-виборної 
конференції адвокатів Чернігівської області та встановлення 
квоти представництва».

Рішення № 205 від 13.12.2018 року «Про затвердження Порядку 
висування та обрання делегатів  звітної конференції адвокатів 
Хмельницької області,  Регламенту звітної конференції адвока-
тів Хмельницької області та встановлення квоти представни-
цтва».

Рішення № 206 від 13.12.2018 року «Про затвердження Порядку 
висування та обрання делегатів  звітної конференції адвокатів 
Львівської області,  Регламенту звітної конференції адвокатів 
Львівської області та встановлення квоти представництва».

Рішення № 207 від 13.12.2018 року «Про скликання звітно-ви-
борчої конференції адвокатів Київської області, затвердження 
Порядку висування та обрання делегатів  звітно – виборчої 
конференції адвокатів Київської області, Регламенту звітно-ви-
борчої  конференції адвокатів Київської області та встановлен-
ня квоти представництва».

Рішення № 208 від 13.12.2018 року «Про скликання щорічних 
конференцій адвокатів регіонів, встановлення квот представ-
ництва, затвердження порядку висування та обрання делегатів 
щорічних конференцій адвокатів регіонів та регламенту їх 
проведення».

Рішення № 209 від 13.12.2018 року «Про затвердження у новій 
редакції Положення про Раду адвокатів Волинської області».

Рішення № 210 від 13.12.2018 року «Про затвердження у новій 
редакції Положення про Раду адвокатів Дніпропетровської 
області».

Рішення № 211 від 13.12.2018 року «Про затвердження у новій 
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редакції Положення про Кваліфікаційно-дисциплінарну комі-
сію адвокатури Дніпропетровської області».

Рішення № 212 від 13.12.2018 року «Про внесення змін до По-
рядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку 
складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання 
результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття 
права на заняття адвокатською діяльністю в Україні».

Рішення № 213 від 13.12.2018 року «Про внесення змін до По-
рядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку 
складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання 
результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття 
права на заняття адвокатською діяльністю в Україні».

Рішення № 215 від 13.12.2018 року «Про результати роботи 
Робочої групи з перевірки та дослідження матеріалів щодо 
повноважень адвоката Луцюка П.С. у Вищій кваліфікаційній 
комісії суддів України в контексті отриманих Радою адвокатів 
України звернень».

Рішення № 216 від 13.12.2018 року «Про сплату щорічного 
внеску на забезпечення реалізації адвокатського самовряду-
вання у 2019 році».

Рішення № 217 від 13.12.2018 року «Про надання роз’яснення 
щодо проходження стажистом адаптаційного курсу в профе-
сію у Вищій школі адвокатури Національної асоціації адвокатів 
України».

Рішення № 218 від 13.12.2018 року «Про внесення та затвер-
дження змін до Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів 
України».

Рішення № 220 від 13.12.2018 року «Про перерозподіл коштів 
на потреби Ради адвокатів України, Національної асоціації 
адвокатів України».

Рішення № 221 від 13.12.2018 року «Про звернення Голови Ради 
адвокатів Волинської області Руденко Г.А. щодо порушень 
професійних прав та гарантій адвокатської діяльності адвока-
тів регіону з боку Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги».

Рішення № 223 від 13.12.2018 року «Про внесення змін та 

затвердження в новій редакції рішення Ради адвокатів України 
№ 217 від 13 грудня 2018 року «Про надання роз’яснення щодо 
проходження стажистом адаптаційного курсу в професію 
у Вищій школі адвокатури Національної асоціації адвокатів 
України».

Рішення № 224 від 13.12.2018 року «Про розгляд звернення 
Голови ВКДКА     Дроздова О.М. щодо внесення змін до По-
рядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку 
складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання 
результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття 
права на заняття адвокатською діяльністю в Україні».

Рішення № 225 від 13.12.2018 року «Про розгляд звернення 
Голови Кваліфікаційно – дисциплінарної комісії адвокатів 
Івано-Франківської області Попадинця Р.Д.  про письмовий 
висновок щодо правової позиції захисту або надання іншої 
правової допомоги, передбаченої розділом 4 програми скла-
дення письмового іспиту Програми складення кваліфікаційно-
го іспиту».

Рішення № 226 від 14.12.2018 року «Про внесення змін до рі-
шення Ради адвокатів України № 201 від 13 грудня 2018 року».

Рішення № 227 від 14.12.2018 року «Про скасування рішення 
Ради адвокатів міста Києва від 09 червня 2016 року № 50 про 
видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльніс-
тю Степанову Сергію Євгеновичу».

Рішення № 228 від 14.12.2018 року «Про внесення та затвер-
дження змін до Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів 
України  

Рішення № 230 від 14.12.2018 року «Про результати розгля-
ду звернення адвоката Целовальніченко Н.Є. щодо рішення 
ЄСПЛ від 04 грудня 2018 року в контексті  презумпції невину-
ватості адвоката».

Рішення № 232 від 21.12.2018 року «Про  місце проведення 
З’їзду адвокатів України 2019 року».

Рішення № 234 від 28.12.2018 року «Про  місце проведення 
З’їзду адвокатів України 2019 року».
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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

Член Ради адвокатів України від Дніпропетровської області

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

Заступник Голови Ради адвокатів України

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

Секретар Ради адвокатів України 
(Член Ради адвокатів України від Київської області)

Гречківський Павло Миколайович
p.grechkivsky@unba.org.ua

Член Ради адвокатів України від Вінницької області

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

Член Ради адвокатів від Тернопільської області

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

Член Ради адвокатів України від Волинської області

Комарницька Оксана Омелянівна

o.komarnytska@unba.org.ua

Член Ради адвокатів України  від Луганської області

Колесников Ігор Валерійович

i.kolesnikov@unba.org.ua 

Член Ради адвокатів України від Львівської області

Калюжна Барбара Володимирівна

Член Ради адвокатів України Запорізької області

Гришин Ярослав Володимирович

y.gryshyn@unba.org.ua 

Член Ради адвокатів України від Одеської області

Головченко Ольга Олександрівна

o.golovchenko@unba.org.ua 

Член Ради адвокатів України від Рівненської області

Бляшин Микола Степанович
m.bliashyn@unba.org.ua

Член Ради адвокатів України від Сумської області

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

Член Ради адвокатів України від Харківської області

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

Член Ради адвокатів України від Херсонської області

Горощенко Любов Володимирівна
l.goroshchenko@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 Чернівецької області

Божик Валерій Іванович
v.bozhyk@unba.org.ua 

Члени РАУ
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Член Ради адвокатів України від Донецької області

Осика Сергій Валентинович

s.osyka@unba.org.ua

Член Ради адвокатів України від Закарпатської області

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

Член Ради адвокатів України від Черкаської області

Юдін Володимир Сергійович

v.yudin@unba.org.ua 

Член Ради адвокатів України від міста Києва

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

Член Ради адвокатів України від Житомирської області

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

Член Ради адвокатів України від Івано-Франківської обл.

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

Член Ради адвокатів України від Кіровоградської області

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

Член Ради адвокатів України від Миколаївської області

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

Член Ради адвокатів України від Полтавської області

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

Член Ради адвокатів України від АР Крим

Шевченко Ольга Григорівна
o.shevchenko@unba.org.u
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Статистична звітність РАУ за 2018 рік

2016 р. 2017 р. 2016 р. 2017 р. 2017 р.2016 р.

Рада адвокатів 
України

кількість проведених 
засідань

I II III IV

кількість прийнятих 
рішень РАУ

кількість скасованих 
рішень РАУ

кількість складених 
протоколів засідань РАУ

9 10

2016 р. 2017 р.

299 284

Підвищення 
кваліфікації

Заходи Єдиний реєстр 
адвокатів 
України

кількість проведених 
семінарів та тренінгів для 
адвокатів

кількість проведених 
спільних семінарів та 
тренінгів для адвокатів

21 24 24 24

2018 р.

38

1161 1985

419

4212

432

2630

20 33

0 4

9 10

14

2018 р.

234

0

14

кількість виданих 
сертифікатів про підви-
щення кваліфікації

кількість адвокатів, які 
прийняли участь у 
семінарах і тренінгах

243 456

2018 р.

2330

719

6507

2178

кількість виданих 
трансферних витягів

кількість відміток про 
припинення/зупинення 
права на заняття адвокат-
ською діяльністю

кількість адвокатів, які 
поновили адвокатську 
діяльність

кількість нових адвокатів, 
внесених до бази даних 
ЄРАУ

12270 11600

12270 11600

2018 р.

23

96

13248

13248

4 23

кількість виданих 
методичних матеріалів

кількість проведених 
конференцій, круглих 
столів та форумів
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20
16
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VIIV
ДіловодствоЮридичний департамент

112 137

загальна кількість судових справ, які знахо-
дяться в судах всіх рівнів

15 14

7 1

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

15 9

20
18

 р
.

15

6

6 1

20
18

 р
.

170

1

5

44145478 80 0 63

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

30 13 10

кількість справ по юрисдикції

78 7338

з них направлено до 
правоохоронних органів

49 15

122

31

кількість звернень щодо порушення прав 
адвокатів

з них направлено до 

Комітету

подані безпосередньо 

НААУ, РАУ

подані іншими 
суб'єктами

2537 2781

1131 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

564 524

820 981

листування з ВКДКА, ВРКА, 
Радами адвокатів регіонві та 
КДКА з основних (профільних) 
питань діяльності

22 13

кількість депутатських запитів, 
звернень та документи щодо 
виконання

1752 1901

кількість розглянутих по суті 
звернень

173 225

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 
адміністра-
тивному суді

з них в 
господарсь-
кому суді

з них в судах 
загальної 
юрисдикції

VI
Захист прав адвокатів

95 105

20
18

 р
.

79

звернення щодо порушення прав 
адвокатів

на
ді

йш
ло

 

53 84

20
18

 р
.
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2017 р.

3120

1401

519

1179

21

2107

161

2018 р.2016 р.
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Діяльність Вищої
Кваліфікаційно-Дисциплінарної комісії 
Адвокатури за 2017 - 2018 рp.

І. Загальні відомості. Повноваження ВКДКА

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

Відповідно до частини 10 статті 52 Закону установчим докумен-
том Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури є 
Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію 
адвокатури, яке затверджується З’їздом адвокатів України.

Згідно з частиною 2 статті 7 Положення про Вищу кваліфікацій-
но-дисциплінарну комісію адвокатури (далі – Положення про 
ВКДКА) Регламент Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комі-
сії адвокатури затверджується  Радою адвокатів України.

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

Частина 4 та 5 статті 52 Закону та стаття 6 Положення про ВК-
ДКА 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 кваліфіка-
ційно-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 9 Порядку підвищення кваліфікації адвокатів Укра-
їни, затвердженого рішенням РАУ № 85 від 16.02.2013 року  
(з наступними змінами) ВКДКА разом з КДКА організовує та 
проводить заходи з підвищення кваліфікації адвокатів; здійс-
нює за дорученням НААУ, Ради адвокатів України, Вищої шко-
ли адвокатури НААУ, рад адвокатів регіону іншу діяльність, що 
пов’язана з організацією та проведенням заходів підвищення 
кваліфікації адвокатів. Аналогічними повноваженнями щодо 
сприяння організації та впровадженню заходів щодо вдоскона-
лення юридичної освіти, розвитку юридичної професії та під-
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вищення кваліфікації адвокатів Комісія наділена відповідно до 
пункту 1.3.3. Регламенту ВКДКА.

Додатково, відповідно до частини 3 статті 2 Положення про ВК-
ДКА та пунктів 1.3.4. та 1.3.5. Регламенту ВКДКА Комісія також 
виконує наступні функції: взаємодіє з національними та інозем-
ними громадськими організаціями та міжнародними неурядо-
вими 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.

ІІ. Забезпечення роботи Комісії. Секретаріат 
ВКДКА

Відповідно до частини 3 статті 5 Положення про ВКДКА та пунк-
ту 2.8. Регламенту Секретаріат ВКДКА створюється з метою за-
безпечення організації поточної діяльності ВКДКА.

Секретаріат очолює Голова Секретаріату, який здійснює функ-
ції, 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 діяль-
ності.

Під час Звітно-виборного з'їзду адвокатів України 2017 року, що 
відбувся 09.06.2017 року, було обрано нових заступників Голо-
ви ВКДКА – Крупнову Л.В. та Місяця А.П.

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.

Окрім основних функцій ВКДКА, значна увага приділялася 
підвищенню кваліфікації як адвокатів, так і членів органів ад-
вокатського самоврядування. Комісія спрямувала діяльність 
Секретаріату на систематизацію  роботи щодо розгляду Комі-
сією скарг на рішення, дії та бездіяльність регіональних КДКА. 
ВКДКА разом з НААУ (РАУ) працює в напрямку налагодження 
міжнародних відносин, обміну досвідом з розвиненими єв-
ропейськими країнами та активної імплементації  міжнарод-
но-правових норм. 

Також у 2017-2018 роках було продовжено практику взаємодії 
Комісії з регіональними КДКА. З метою покращення рівня здійс-
нення дисциплінарних проваджень та прийняття правомірних 
і обґрунтованих рішень регіональними КДКА, представники  
регіональних КДКА запрошувалися в засідання ВКДКА в яко-
сті присутніх та слухачів. Додатково, з серпня 2017 року була 
започаткована практика підвищення кваліфікації членів регіо-
нальних КДКА з питань кваліфікації дисциплінарних проступків 
адвокатів та здійснення дисциплінарного провадження.

Протягом звітного періоду продовжено узагальнення дисци-
плінарної практики регіональних КДКА, оцінені показники ро-
боти КДКА регіонів.

Відповідно до пункту 2 частини 4 статті 52 Закону ВКДКА у бе-
резні 2018 року були затверджені узагальнення практики засто-

сування КДКА дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення 
права на заняття адвокатською діяльністю.

Також були підготовані висновки та позиції, що можуть бути ви-
користані КДКА, як система орієнтирів під час ухвалення рішень 
щодо визнання особи такою, що не склала кваліфікаційний іс-
пит, про відмову у видачі свідоцтва про складання кваліфіка-
ційного іспиту, з питань допуску осіб до кваліфікаційних іспитів 
тощо. Відповідне рішення ВКДКА «Про практику розгляду скарг 
на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінар-
них комісій адвокатури з питань допуску осіб до кваліфікацій-
них іспитів, а також  складання таких іспитів» було ухвалене під 
час засідання 1 березня 2018 року.

У звітному періоді, як і в минулих, ВКДКА, з метою об'єднання 
та зміцнення адвокатської спільноти та забезпечення гарантій 
професійної діяльності, продовжила плідну співпрацю з НААУ 
(РАУ) з питань вдосконалення нормативної бази у сфері діяль-
ності органів адвокатського самоврядування й адвокатури вці-
лому.

06.03.2017 Голова ВКДКА представив Національну асоціацію 
адвокатів України під час круглого столу, присвяченого рефор-
мі конституційного судочинства: «Чи отримають українці полі-
тично незалежний і ефективний Конституційний Суд».

08.04.2017 керівник органу взяв активну участь в обговоренні 
питань щодо запропонованих змін до процесуальних кодек-
сів України та Правил адвокатської етики, що проходило під 
час круглого столу в приміщенні Національного університету 
«Одеська юридична академія».

У червні 2017 року Голова ВКДКА став учасником VI Всеукра-
їнського форуму ААУ, як наймасштабнішого заходу України з 
обговорення нагальних публічно-правових питань.

Також 11.09.2017 прийняв участь у круглому столі з обговорення 
проблемних питань пред’явлення підозри спеціальному суб’єк-
ту та її обгрунтованості, після чого, разом з очільниками НААУ, 
провів зустріч з  делегацією Ради Європи з приводу підготовки 
оцінювання Needs Assessment Report for UNBA (Оцінка потреб 
НААУ), під час якої розповів про основні принципи роботи дис-
циплінарних органів адвокатського самоврядування, розподіл 
внесків, роботу кваліфікаційних палат та особливості доступу 
до професії адвоката.

10.11.2017 Голова ВКДКА виступив на спільній конференції НААУ 
і Ради адвокатських та правничих товариств Європи (ССВЕ), 
присвяченій правам та обов’язкам адвоката під час слідчих дій 
та розкрив тему: «Негласні слідчі дії проти адвоката». 

Голова комісії взяв активну участь у міжнародній конференції 
«Угода про асоціацію як інструмент правових реформ в Укра-
їні», що відбулася 23.10.2017 та присвячувалася актуальним 
правовим проблемам імплементації Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС та, наприкінці грудня 2017 року – у міжнародній 
конференції “НААУ: 5 років успіху”.

У березні 2018 року програмою USAID «Нове правосуддя» Го-
лову ВКДКА Олександра Дроздова залучено до активної участі 
у заходах з розробки модельного навчального курсу «Профе-
сійна відповідальність правника».

24 квітня 2018 року Голова ВКДКА взяв участь у міжнародній 
конференції, присвяченій питанням забезпечення якості юри-
дичної освіти, університетської автономії та академічній свобо-
ді в контексті підготовки фахівців для правничої професії ХХІ 
століття.
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Засідання ВКДКА

Упродовж 2017-2018 років ВКДКА спрямовувала зусилля на 
виконання завдань, покладених на неї статтею 52 Закону 
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». З метою 
реалізації своїх повноважень провела 24 засідання. 

Переважна кількість засідань були дводенними, більшість їх 
проходила у місті Києві, однак деякі з них були виїзними.

Упродовж 2017 року відбулося 12 засідань комісії, що прово-
дилися за наступним графіком: 26-27.01.2017, 23-24.02.2017, 
29-30.03.2017, 20-21.04.2017, 30-31.05.2017, 22-23.06.2017, 
13-14.07.2017, 30-31.08.2017, 27-28.09.2017, 30-31.10.2017, 
30.11.2017 та 01.12.2017. 

Десять засідань, що проводилися у 2017 році, були дводен-
ними, більшість їх відбулася у місті Києві, тільки засідання 
були виїзними. Так, у квітні 2017 комісія працювала у місті 
Харкові, у лютому 2017 – у Рівному. 

У 2018 році також відбулося 12 засідань комісії, серед яких 
11 були дводенними. Чотири засідання проходили за межами 
Києва: у травні – у Львові, у червні – у смт. Затока Одеської 
області, у серпні – у селі Світязь Шацького району Львівської 
області, у вересні – у місті Мукачево Закарпатської області. 

Графік засідань ВКДКА у 2018 році є наступним: 30-31.01.2018, 
28.02. -01.03.2018, 29-30.03.2018, 26-27.04.2018, 18-19.05.2018, 
26-27.06.2018, 13.07.2018, 16-17.08.2018, 27-28.09.2018, 25-
26.10.2018, 29-30.11.2018 та 20-21.12.2018. 

У кожному з засідань 2017-2018 років був наявний кворум 
ВКДКА, що підтверджувалося явкою переважної більшості її 
членів.

Протягом зазначеного періоду функції секретаря ВКДКА ви-
конувала і на даний час виконує Котелевська К.В., представ-
ник від Запорізької області у складі ВКДКА.

За 24 засідання, що відбулися протягом звітного періоду, 
комісією за результатами розгляду скарг на рішення, дії та 
бездіяльність регіональних КДКА було прийнято 246 рішень 
у 2017 році і 224 рішення – у 2018, що є показником висо-
копродуктивної роботи її членів.

При цьому, правом на особисту участь та надання пояс-
нень під час засідань Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури протягом звітного періоду скористалися 
особи за 124 скаргами (які є сторонами та представниками 
сторін у дисциплінарних справах). Наведене свідчить про 
транспарентність роботи Комісії.

Кількість розглянутих скарг. Рішення ВКДКА

Відповідно до нормативних актів, що регламентують діяль-
ність ВКДКА під час виконання нею функцій апеляційного 
колегіального органу в системі органів адвокатського само-
врядування, наділеного повноваженнями з розгляду скарг на 
рішення, дії та бездіяльність регіональних КДКА, комісія може 
приймати наступні види рішень (в порядку частини 5 статті 
52 Закону):

1.  про залишення скарги без задоволення, а рішення кваліфі-
каційно-дисциплінарної комісії адвокатури без змін;

2. про зміну рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 
адвокатури;

3. про скасування рішення кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури та ухвалення нового рішення;

4. про направлення справи для нового розгляду до відпо-
відної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 
та зобов’язання кваліфікаційно-дисциплінарну комісію 
адвокатури вчинити певні дії.

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

У разі оскарження одного і того ж рішення кваліфікацій-
но-дисциплінарної комісії адвокатури до ВКДКА та до суду, 
ВКДКА виносить постанову про закриття провадження, вихо-
дячи із принципу правової визначеності, встановленого для 
оскаржень рішень КДКА Законом України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність» (пункт 3.49. Регламенту ВКДКА). Та-
кож постановою оформлюються рішення ВКДКА про виправ-
лення описки у первісному рішенні комісії.

Згідно із офіційними статистичними даними, у 2017 році ко-
місія провела 12 засідань, за результатами яких було прийня-
то 246 рішень серед яких, окрім передбачених частиною 5 
статті 52 Закону, 8 постанов, 15 рішень за скаргами на дії та 
бездіяльність регіональних КДКА, 3 рішення про скасуван-
ня та повернення справ до КДКА регіонів та 1 рішення КДКА 
було скасовано.

Із 219 рішень, прийнятих відповідно до положень частини 
5 статті 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність»:

149 рішень (68,04%) – залишити скаргу без задоволення, а 
рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 
без змін;

2 рішення (0,91%) – змінити рішення кваліфікаційно-дисци-
плінарної комісії адвокатури;

33 рішення (15,07%) – скасувати рішення кваліфікацій-
но-дисциплінарної комісії адвокатури та ухвалити нове рі-
шення;

35 рішень (15,98%) – направити справу для нового розгляду 
до відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адво-
катури та зобов’язати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію 
адвокатури вчинити певні дії.

У 2018 році комісія провела 12 засідань, за результатами яких 
було прийнято 224 рішення серед яких, окрім передбачених 
частиною 5 статті 52 Закону, 14 рішень за скаргами на дії та 
бездіяльність регіональних КДКА, 5 постанов, 2 протокольних 
рішення і 2 рішення про скасування та повернення справ до 
КДКА регіонів.

Із 201 рішень, прийнятих відповідно до положень частини 
5 статті 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність»:

123 рішення (61,19%) – залишити скаргу без задоволення, а 
рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 
без змін;

28 рішень (13,93%) – скасувати рішення кваліфікаційно-дис-
циплінарної комісії адвокатури та ухвалити нове рішення;

50 рішень (24,88%) – направити справу для нового розгляду 
до відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адво-
катури та зобов’язати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію 
адвокатури вчинити певні дії.
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Результати підрахунку підтверджують високі показники якості 
роботи КДКА регіонів, оскільки більша частина прийнятих регі-
ональними КДКА рішень ВКДКА залишається 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. 

ВКДКА також оцінене кількісне співвідношення оскаржених 
рішень КДКА за територіальною ознакою та результатами їх 
перегляду ВКДКА - видами прийнятих комісією рішень, визна-
чених частиною 5 статті 52 Закону України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність».

Регіональна КДКА

Рішення ВКДКА* за 2017 рік
Дії\бездіяльність 

КДКА
1 2 3 4

Вінницька - - - 1 -

Волинська 6 - - 1 -

Дніпропетровська 15 - - - 2

Донецька 4 - 3 - -

Житомирська 8 - 3 1 -

Закарпатська - - - - 3

Запорізька 5 1 1 4 -

Івано-Франківська 7 - - - 1

Київська 24 1 9 8 3

Кіровоградська 5 - 1 - 1

Луганська - - - - 1

Львівська 10 - 2 1 1

Миколаївська 4 - 1 2 -

Одеська 16 - 2 2 -

Полтавська 9 - 2 2 1

Рівненська 2 - - - -

Сумська 2 - 1 1 -

Тернопільська - - - 2 -

Харківська 8 - - 2 2

Херсонська 5 - 4 - -

Хмельницька 9 - 2 2 -

Черкаська 5 - 1 3 -

Чернівецька 2 - 1 - -

Чернігівська 3 - - 3 -

Київ - - - - -

Разом 149 2 33 35 15

*Рішення ВКДКА:

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

2) змінити рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії ад-
вокатури;

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

4) направити справу для нового розгляду до відповідної ква-
ліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та зобов’язати 
кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури вчинити 
певні дії.
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Регіональна КДКА

Рішення ВКДКА за 2018 рік
Дії\бездіяльність 

КДКА
1 2 3 4

Вінницька 2 - - 4 -

Волинська 4 - - 1 -

Дніпропетровська 11 - - 2 -

Донецька 4 - 2 4 -

Житомирська 2 - 3 3 1

Закарпатська 3 - 1 - 5

Запорізька 5 - 2 3 2

Івано-Франківська 2 - 2 - -

Київська 17 - 3 5 2

Кіровоградська 1 - - 3 -

Луганська 1 - - - -

Львівська 4 - 2 4 3

Миколаївська 4 - 2 1 -

Одеська 10 - 1 1 -

Полтавська 2 - 1 1 -

Рівненська 2 - 2 1 -

Сумська 3 - - 1 -

Тернопільська - - - - -

Харківська 5 - 3 3

Херсонська 13 - - 2 -

Хмельницька 5 - 3 4 -

Черкаська 9 - 1 3 -

Чернівецька 1 - - - -

Чернігівська 5 - - - -

Київ 7 - - 4 1

Разом 123 - 28 50 14

Так, у звітному 2017 році, найбільша кількість скарг, що 
надійшли до ВКДКА, стосувалась рішень КДКА Київської, 
Одеської, Дніпропетровської, Львівської областей.

Найменше скарг надходило на рішення КДКА Тернопіль-
ської, Вінницької, Луганської та Закарпатської областей.

У 2018 році найбільша кількість скарг, що надійшли до ВКДКА, 
стосувалась рішень КДКА Київської, Херсонської, Дніпропе-
тровської, Одеської та Черкаської областей.

Найменше скарг надходило на рішення КДКА Тернопільської, 
Чернівецької, Івано-Франківської областей.

Третина скарг, що надходять на адресу комісії, скеровуються 
ВКДКА за належністю до регіональних кваліфікаційно-дисци-
плінарних комісій адвокатури, до повноважень яких відповідно 
до статті 33 Закону належить їх розгляд. 

Щодо предметності скарг на рішення регіональних КДКА - як 
і завжди, більше половини стосувалася рішень регіональних 
КДКА, що виносилися у зв’язку із неналежним, на думку скарж-

ників, виконанням адвокатом своїх обов’язків під час здійснен-
ня адвокатської діяльності.

Умовно скарги на поведінку адвокатів, більшість яких надхо-
дить до дисциплінарних органів адвокатського самоврядуван-
ня, можна класифікувати за такими критеріями: 

- скаржники не задоволені рішенням, винесеним КДКА, щодо 
неетичної поведінки адвоката (наявність ознак конфлікту інте-
ресів під час здійснення адвокатської діяльності, розголошення 
адвокатської таємниці, неетична поведінка адвоката в мережі 
інтернет, схиляння клієнта адвокатом, що надає безоплатну 
вторинну правову допомогу, до укладення оплатного договору 
про надання професійної правничої допомоги);
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- скарги, пов’язані з не задоволенням діями адвокатів у кримі-
нальному, цивільному, господарському та адміністративному 
провадженні опонентами у справі; 

- з приводу повернення гонорару, сплаченого адвокатові; 

- скарги стосовно призначення стягнення за несплату адвока-
том щорічного внеску та інше.

З прийняттям доповнень та змін до Конституції України в ча-
стині адвокатської монополії значно зросла кількість скарг на 
рішення регіональних КДКА стосовно дій адвокатів у зв’язку з 
наданням останніми професійної правничої допомоги в судо-
вих органах та під час досудового розслідування у криміналь-
них провадженнях. 

Скаржниками у даному випадку виступають як самі особи, 
яким надавалася правнича допомога адвокатом, так і судді, 
працівники прокуратури, НАБУ, поліції, протилежної сторони 
провадження.

Із набранням чинності рішенням РАУ № 203 від 23 вересня 
2017 року «Про встановлення плати за організаційно-технічне 
забезпечення розгляду заяв (скарг) до кваліфікаційно-дисци-
плінарної комісії адвокатури регіону та Вищої кваліфікацій-
но-дисциплінарної комісії адвокатури» (з наступними змінами 
та доповненнями) значно зменшилася кількість безпідставних 
скарг, що подавалися опонентами адвокатів та використовува-
лися ними, як засоби тиску на адвокатів у процесі.

Велика кількість скарг стосується випадків неявки адвоката без 
поважних причин в судове засідання. 

Форма таких скарг різноманітна – починаючи з ухвал, та закін-
чуючи звичайними заявами (скаргами) або рішеннями загаль-
них зборів суддів. Хоча, відповідно до статті 10 Положення про 
порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної пове-
дінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінар-
ну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів 
України   №120 від 30.08.2014 року до форм заяв суддів щодо 
поведінки адвоката віднесено окремі ухвали судів, постанови 
суддів.

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

Оновлені Правила адвокатської етики, затверджені 09.06.2017, 
врегулювали зазначені відносини та встановили норми пове-
дінки адвокатів у соціальних мережах та в Інтернеті, у зв’язку з 
чим визначилися більш чіткі критерії розмежування дисциплі-
нарними органами адвокатури дозволеної поведінки адвокатів 
та дисциплінарного проступку.

У 2018 році значно збільшилася кількість скарг на рішення за 
результатами складання кваліфікаційного іспиту, під час роз-
гляду таких скарг є випадки скасування рішень КДКА регіону 
та зобов’язання кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвока-
тури провести повторний кваліфікаційний іспит у найближчий 
час проведення таких іспитів.

Так, у 2017 році комісією було переглянуто 33 рішення регіо-
нальних КДКА щодо складання кваліфікаційних адвокатських 
іспитів, з яких 18 рішень було скасовано, а у 15 випадках скарги 
були залишені без задоволення, як безпідставні.

У 2018 році кількість скарг на рішення щодо складання квалі-

фікаційного іспиту збільшилася до 116. З них 59 скарг будо за-
лишено без задоволення, а у 57 випадках скарги на рішення у 
кваліфікаційній справі були задоволені.

Діловодство

Загальна кількість опрацьованої вхідної кореспонденції (заяв, 
скарг, звернень, листів), що надійшла до ВКДКА протягом звіт-
ного періоду, становить: за 2017 рік -  1870, за 2018 рік – 1751.

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 приймає участь у 
судових справах в якості відповідача (89,9 % спорів) – з приводу 
оскарження рішень, дій та бездіяльності ВКДКА, і в 10,1% судо-
вих 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 або 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.

Близько 81% судових справ стосуються оскарження рішень ВК-
ДКА, прийнятих за результатами розгляду скарг на рішення, дії 
та бездіяльність дисциплінарної палати КДКА регіону, ще 7% 
справ, відкритих за позовними заявами з приводу оскарження 
дій та бездіяльності ВКДКА, 12% становлять інші спори (зокрема 
- в яких ВКДКА приймає участь в якості 3-ї особи).

Статистичні показники ВКДКА у судовому напрямку роботи Ко-
місії є наступними.

Якщо брати співвідношення за результатами розгляду справ з 
прийняттям протягом звітного періоду рішень, які набрали за-
конної сили, то у 2017 році більше 70,4 % судових рішень при-
йняті на користь ВКДКА, 29,6% - на користь інших суб’єктів. У 
2018 році 78 % судових рішень прийняті на користь ВКДКА, 22 
% - на користь інших суб’єктів.

Всього протягом 2017 року  в провадженнях судів знаходилося 
85 справ, а в 2018 році – 101 справа.

Інша діяльність. Сприяння реформуванню 
законодавства

Відповідно до частини 2 статті 2 Положення про ВКДКА для 
досягнення мети Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія 
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адвокатури сприяє процесу формування правової держави в 
Україні; сприяє реформуванню українського законодавства 
із використанням досвіду розвинених демократичних країн; 
сприяє захисту законних прав та інтересів  і  зміцненню існую-
чих правових норм щодо захисту прав та забезпечення гаран-
тій адвокатів та ін.

У звітному 2017 році робочою групою, до якої увійшли пред-
ставники від ВКДКА, на підставі пропозицій Голови комісії, голів 
комітетів НААУ та адвокатів були вдосконалені та доповнені від-
повідно із вимогами сучасності оновлені Правила адвокатської 
етики.

Правила адвокатської етики містять новітні положення, якими 
врегульовується поведінка адвокатів у соціальних мережах та 
в Інтернеті,  посилюють захист адвокатської таємниці та регла-
ментують діяльність адвокатів, які залучені до надання безоп-
латної правової допомоги в системі БПД.

Також ВКДКА було залучено до розробки та обговорення про-
екту стандартів якості надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у цивільних та адміністративних справах.

Звітно-виборним з”їздом адвокатів України, який відбувся 
9-10.06.2017, були затверджені зміни до Положення про Вищу 
кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, звіт Вищої 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (2012-2017), 
висновок Вищої ревізійної комісії адвокатури, складений за 
результатами перевірки діяльності ВКДКА, звіт про виконання 
кошторису ВКДКА та затверджений новий кошторис Вищої ква-
ліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Протягом 2017-2018 років був удосконалений Регламент ВК-
ДКА, до якого Радою адвокатів України були внесені зміни та 
доповнення, зокрема: 

- рішенням Ради адвокатів України від «04» лютого 2017 року 
№ 22 – щодо можливості передоручення Головою ВКДКА ма-
теріалів іншому членові ВКДКА; скерування Головою комісії 
скарги до КДКА іншого регіону у разі відсутності кворуму в 
КДКА; порядку поновлення комісією строку на подачу скарги; 
врегулювання питання відкладення розгляду скарги; викори-
стання членами комісії інформації з Єдиного державного ре-
єстру судових рішень; порядку об’єднаня в одне провадження 
скарг, поданих в межах одного дисциплінарного провадження; 
порядку внесення виправлень у рішення ВКДКА;

-  рішенням Ради адвокатів України від «07» квітня 2017 року 
№ 57 – щодо встановлення строку (у десять календарних днів 
з дня отримання листа ВКДКА) для направлення кваліфікацій-
но-дисциплінарною комісією адвокатури витербовуваних ма-
теріалів справи;

- рішенням Ради адвокатів України від «22» вересня 2017 року 
№ 199 – щодо скерування Головою комісії скарги до КДКА іншо-
го регіону у разі відсутності кворуму в КДКА;

- рішенням Ради адвокатів України від «22» вересня 2017 року 
№ 200 – щодо скерування для розгляду до КДКА скарг стосов-
но осіб, визначених статтею 66 Правил адвокатської етики, а 
також у разі, якщо регіональна КДКА не сформована, або у разі 
відсутності за будь-яких причин кворуму на засіданнях КДКА 
(палати) регіону;

- рішенням РАУ від «12» жовтня 2018 року № 164 – щодо отри-
мання документів, інформації та інших відомостей, необхідних 
для проведення перевірки ВКДКА шляхом звернення члена ВК-
ДКА з відповідним запитом до КДКА регіону; 

- рішенням РАУ від «02» червня 2018 року № 86) щодо «таємни-
ці нарадчої кімнати».

Разом з цим, у звітному 2017 році Рішенням Ради адвокатів 
України № 203 від 23 вересня 2017 року (у редакції рішення 
Ради адвокатів України від 16 листопада 2017 року № 257) було 
встановлено плату за організаційно-технічне забезпечення 
розгляду заяв (скарг), що подаються до кваліфікаційно-дис-
циплінарної комісії адвокатури регіону та Вищої кваліфікацій-
но-дисциплінарної комісії адвокатури», що подаються ВКДКА.

Головою ВКДКА у співавторстві з колегами протягом 2017-2018 
років було продовжено практику написання та публікації у фа-
хових виданнях для адвокатів (Вісник НААУ) низки статей на-
уково-практичного характеру, серед яких – переклади рішень 
ЄСПЛ та особливості застосування практики Європейського 
Суду з окремих питань.

30.03.2018 Голову ВКДКА Олександра Дроздова, як висококва-
ліфікованого фахівця у сфері права, було включено до складу 
Науково-консультативної ради при Верховному Суді (НКР). 

21.09.2018 Голова ВКДКА  взяв участь в якості експерта у спіль-
ному засіданні РСУ, РАУ та Ради прокурорів України з питань 
розробки професійної етики правосуддя.

ІV. Заходи з підвищення кваліфікації

У звітному періоді за участю Голови ВКДКА, як доповідача та 
модератора, а також його заступників та членів комісії проведе-
но понад 60 заходів з підвищення кваліфікації, більшість з яких 
була організована Національною асоціацією адвокатів України. 

Також у 2017 році комісією було започатковано, а у 2018 продов-
жено, практику проведення за власною організацією заходів з 
підвищення кваліфікації для адвокатів та членів органів адво-
катського самоврядування, серед яких – тренінги, семінари та 
круглі столи, де керівництво та члени ВКДКА виступали в якості 
доповідачів і модераторів а також запрошувалися та сертифіку-
валися інші фахівці правничої професії.

У 2017 році відбулося 9 таких сертифікованих НААУ заходів, що 
проводилися за наступним графіком:  

- 30.08.2017 – семінар-тренінг з підвищення кваліфікації членів 
КДКА, Ради адвокатів та адвокатів Чернігівської робласті;

- 08.09.2017 – семінар з підвищення кваліфікації для адвокатів 
м. Києва;

- 04.10.2017 – захід з підвищеня кваліфікації у м. Києві за участю 
Голови Ради старійшин адвокатів НААУ Ковбасінської Г.В.;

- 27.10.2017 - захід з підвищення кваліфікації адвокатів у м. Хар-
кові;

- 29.09.2017 -  захід з підвищення кваліфікації для адвокатів За-
карпатської області;

- 25.10.2017 – семінар з підвищення кваліфікації адвокатів у місті 
Харкові;

- 28.10.2017 – семінар з підвищення кваліфікації адвокатів Жи-
томирської області;

- 14.12.2017 - захід з підвищення кваліфікації адвокатів у місті 
Харкові;

- 16.12.2017 - семінар з підвищення кваліфікації адвокатів Рів-
ненської області.

Протягом 2018 року відбулося 11 заходів з підвищення кваліфі-
кації, організованих ВКДКА або ВКДКА спільно з Агенцією США 
з міжнародного розвитку (USAID) «Нове правосуддя», НЮУ іме-
ні Ярослава Мудрого, Агенцією ООН у справах біженців, Спіл-
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кою адвокатів України, Вільнюським університетом (Литовська 
Республіка) та Київським національним університетом імені Та-
раса Шевченка серед яких:

- 05-07.03.2018 -  весняна школа «Право та цифрові технології» 
у місті Харкові;

- 18.04.2018 - тренінг для юристів та адвокатів центрів з надання 
БПД у місті Києві;

- 17-20.04.2018 - захід з підвищення кваліфікації адвокатів – 
Весняна правнича школа у місті Києві;

- 29.06.2018 - круглий стіл за участю Голів кваліфікаційно-дис-
циплінарних комісій адвокатури регіонів, членів ВКДКА та чле-
нів КДКА регіонів на тему: «Узагальнення дисциплінарної та 
кваліфікаційної практик кваліфікаційно-дисциплінарних комі-
сій адвокатури» в смт. Затоці Одеської області;

- 05-07 липня 2018 року - захід з підвищення кваліфікації ад-
вокатів – Міграційна школа «Правовий захист біженців, шукачів 
притулку та осіб без громадянства» у місті Києві;

- 17.09.2018 – тренінг на тему «Правовий захист осіб без грома-
дянства» у місті Харкові;

- 20.09.2018 - тренінг для адвокатів центрів з надання безоп-
латної вторинної правової допомоги м. Харкова та Харківської 
області;

- 25-28.09.2018 - ІІ Харківський міжнародний юридичний фо-
рум у місті Харкові, що проходив за сприяння ВКДКА у декількох 
дискусійних панелях;

- 24-25.10.2018 - тренінг для адвокатів центрів надання безоп-
латної вторинної правової допомоги у місті Києві;

- 26.10.2018 -  науково-практичний семінар «Досудове розслі-
дування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення» у місті 
Харкові;

- 23.11.2018 - захід з підвищення кваліфікації для адвокатів Рів-
ненської області та інших регіонів у місті Рівне.

Під час заходів з підвищення кваліфікації були розкриті питан-
ня права на захист в контексті практики ЄСПЛ та застосування 
такої практики в адвокатській діяльності, правил адвокатської 
етики, питання судової практики розгляду спорів за участю 
дисциплінарних органів адвокатського самоврядування.

У звітному періоді, окрім виконання основних функцій, перед-
бачених Законом, ВКДКА активно та плідно працює в напрямку 
підвищення кваліфікації як адвокатів, так і членів органів адво-
катського самоврядування.

V. Міжнародна діяльність, співробітництво

ВКДКА за сприяння Національної асоціації адвокатів України 
активно вивчає та переймає кращий досвід і практику асоціа-
цій адвокатів розвинених європейських країн.

Так, 24.03.2017 Голова ВКДКА взяв активну участь в міжнарод-
ній конференції “Право на свободу та особисту недоторканість 
в Україні: перехід до верховенства права”, під час якої виступив 
з доповіддю на тему: «Актуальні питання  реалізації повнова-
жень захисником у процедурі обмеження права на свободу  й 
особисту недоторканість».

05.08.2017 Голова ВКДКА, перебуваючи в Латвійській Респу-
бліці, провів ряд робочих зустрічей з Головою Латвійської ради 
присяжних адвокатів Я. Розенбергсом та іншими латвійськими 
колегами, під час яких обговорив актуальні питання діяльності 
адвокатур України та Латвії.

Також 01.12.2017 за участю Голови ВКДКА відбулася V міжнарод-
на науково-практична конференція “Судове адміністрування 
як складова реформування правосуддя”, приурочена до 15 річ-
ниці створення Державної судової адміністрації України.

На початку грудня 2017 року Голова ВКДКА Олександр Дроз-
дов представив Національну асоціацію адвокатів України  
в ІІІ Казахстанському форумі адвокатів, що відбувся 08.12.2017 
року місті Алмати Республіки Казахстан, де виступив в якості 
експерта разом із провідними юристами та адвокати Велико-
британії, Туреччини, Білорусії, України, Росії та інших країн.

18.05.2018 керівництво ВКДКА разом з представниками НААУ 
взяло участь у зустрічі з делегацією Міністерства юстиції Ки-
таю, в ході якої було налагоджено співпрацю між адвокатурами 
обох країн, зокрема, у форматі міжнародної ініціативи “One Belt 
– One Road”.

19.10.2018 Олександр Дроздов взяв участь у міжнародній кон-
ференції «Адвокатська монополія, обов’язкова участь адвоката 
в процесі, спеціалізована адвокатура – правове регулювання і 
практика в Німеччині, Росії, Україні та Білорусі», що відбулася 
у Мінську за підтримки Німецького фонду правової співпраці 
(IRZ).

02.11.2018 Голова ВКДКА у складі делегації НААУ представив 
українську адвокатуру на міжнародній конференції «Адвокату-
ра і держава: шляхи взаємодії», що відбулася в Мінську за учас-
тю адвокатів Білорусії, Латвії, Росії, Молдови, Азербайджану, 
Грузії, Киргизстану. Такий обмін досвідом сприяє вирішенню 
проблемних питань та удосконаленню законодавства у кожній 
країні.

Тобто, керівництво Комісії на виконання приписів частини 3 
статті 2 Положення про ВКДКА та пункту 1.3.4. Регламенту ВКД-
КА активно працює в напрямку взаємодії з іноземними громад-
ськими організаціями й міжнародними неурядовими організа-
ціями, активно вивчає та переймає кращий досвід і практику 
асоціацій адвокатів розвинених європейських країн та, з її вра-
хуванням, вдосконалює  роботу Комісії.
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Члени ВКДКА

Член ВКДКА від Полтавської області

Пшеничний Олександр Леонідович  
o.pshenychnyy@vkdka.org

Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 
адвокатури

Дроздов Олександр Михайлович 
e-mail: o.drozdov@vkdka.org

Заступник Голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури

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

Заступник Голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури

Крупнова Любов Василівна
e-mail: l.krupnova@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

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

Чундак 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
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Член ВКДКА від м. Севастополь

–
–

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 АР Крим області

–
–

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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ВКДКА | Фінансові показники статей балансу  
за 2018 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 2016 рік 2017 рік 2018 рік

Надходження за рахунок перерахування від КДКА 20% щорічних внесків на 
забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в Україні 3 902 026 112 094 146 102

Надходження за іспити від майбутніх адвокатів — 6 615 510 10 648 618

Пасивні доходи* — 0 459 858

Дотації та субсидії — 0 0

Інші надходження: — 0 270 332

- благодійний внесок — 0 15 000

- організаційно-технічне забезпечення розгляду скарг до ВКДКА — 0 255 332

Всього: 3 902 026 ₴ 6 727 604 ₴ 11 524 910 ₴

Витрати 2016 рік 2017 рік 2018 рік

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 677 793 1 006 920 1 929 234

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 366 769 521 069 1 021 492

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

135 372 346 395 1 182 946

Організаційно-технічне забезпечення проведення засідань ВКДКА 275 388 281526 523 629

Інші витрати: в тому числі: 226 860 497 269 1 874 345

 - Бухгалтерські, банківські та нотаріальні послуги 88 472 281 166 182 530

 - Поштові витрати та доставка 39 010 41 864 46 462

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

99 378 174 239 202 640

 - Придбання основних засобів та нематеріальних активів — 0 1 442 713

Перерозподіл коштів на потреби РАУ НААУ — — 1 400 000

Фінансова допомога 1 090 000 — —

Всього: 2 772 182 2 653 179 ₴ 6 531 646 ₴
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Статистична звітність ВКДКА за 2018 рік

Кількість
проведених 
засідань

Кількість розглянутих 
скарг на рішення, дії чи 
бездіяльність КДКА

Кількість проведених 
заходів з підвищення 
кваліфікації адвокатів

Кількість розроблених 
методичних 
рекомендацій або 
наданих роз'яснень 
щодо діяльності ВКДКА

2016 р. 2017 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2018 р.2016 р. 2017 р.

кількість проведених 
засідань

I II III IV

12 12

2016 р. 2017 р.

12

2018 р.

к-ть змінених рішень КДКА

29 1134

4 2

кількість скасованих 
рішень КДКА та ухвалених 
нових рішень

кількість постанов

кількість скасованих 
рішень КДКА та направле-
них справ для нового 
розгляду до відповідної 
КДКА із зобов'язанням 
вчинити певні дії

3 0 2

28 33

34 35

10 8

кількість скарг залишених 
без задоволення, а рішень 
КДКА - без змін

171 149

2018 р.

0

28

50

5

123
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1279

звернення фізичних та юридич-
них осіб, адвокатів

загальна к-ть справ по 
юрисдикції:
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кількість судових 
справ, які знах-ся в 

провадженні ВКДКА у 
судах усіх рівнів, з них 

ВКДКА:

кількість судових 
справ по яких 

прийняли рішення 
та які набрали 
законної сили:

0 65

77 8 19 5 83 0 2

9

0

30 5 69 0 5

VI
Судова діяльність

V
Діловодство

1990 1870

1112

3

листування з центральними та місцевими 
органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування з основних (профільних питань) 
діяльності

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

питань діяьності

0

430 513

депутатські запити, звернення та документи 
щодо їх виконання

11 3

кількість розглянутих по суті звернень

1389 1379

к-ть звернень, скерованих до іншої
структури на розгляд

334 249

890

8

486

6

1212

178

загальна кількість вхідної
кореспонденції

2017 р.

1751

2018 р.2016 р.

20
17

 р
.

90 11 25 7 100 0 10

20
18

 р
.

20
16

 р
.
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Звіт Вищої Ревізійної Комісії Адвокатури
за 2018 рік

1. Кількість проведених перевірок фінансово-господарської діяльності вищих та регіональних 
органів адвокатського самоврядування – 20.

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

• 26.01.2018;

• 23.03.2018;

• 30.05.2018;

• 01.06.2018;

• 07.09.2018;

• 18.10.2018;

• 21.11.2018;

• 13.12.2018.

 
3. Кількість проведених виїзних перевірок ВРКА: 

• РА Полтавської області 

• КДКА Полтавської області

• РА Івано-Франківської області

• КДКА Івано-Франківської області

• РА Тернопільської області

• КДКА Тернопільської області

• РА Рівненської області

• КДКА Рівненської області

• РА Донецької області

• КДКА Донецької області

• РА Луганської області

• КДКА Луганської області

• РА Київської області

• КДКА Київської області

• РА Одеської області

• КДКА Одеської області

• РА м.Києва

• КДКА м.Києва

• НААУ

• ВКДКА

ВСЬОГО ЧЛЕНАМИ ВРКА БУЛО 
ПРОВЕДЕНО 20 ВИЇЗНИХ 
ПЕРЕВІРОК
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4. Кількість затверджених Висновків у 2018 
році по кожному органу адвокатського 
самоврядування - 15.

№ Регіон
Територіальний 

орган
Відповідальні 
члени ВРКА

Дата початку  
перевірки

Дата  
затвердження 

висновку

1

Полтавська 
область

РА
Надьон Р.А.  

Цувін А.І. 
Ішханян А.Р.

20.02.2018 року
31.05.2018 року 
(рішення №14)

2 КДКА
Цувін А.І.  

Надьон Р.А. 
Ішханян А.Р.

20.02.2018 року
31.05.2018 року 
(рішення №15)

3

Івано-Франківська 
область

РА
Райко В.В.

Світличний О.Ю. 
Приндота У.Г.

26.02.2018 року
23.03.2018 року 
(рішення №6)

4 КДКА
Райко В.В.

Світличний О.Ю. 
Приндота У.Г.

26.02.2018 року
23.03.2018 року 
(рішення №6.1)

5
Рівненська 

область
КДКА

Райко В.В. 
Вдовцова Л.К. 

Яш П.К.
14.03.2018 року

30.05.2018 року 
(рішення №11)

6

Тернопільська область

РА
Райко В.В.  

Приндота У.Г.  
Яш П.К.

26.04.2018 року
31.05.2018 року 
(рішення №16)

7 КДКА
Яш П.К. 

Райко В.В. 
Приндота У.Г.

26.04.2018 року
31.05.2018 року 
(рішення№17)

8

Донецька 
область

РА
Цувін А.І. 

Ішханян А.Р. 
Світличний О.Ю.

03.04.2018 року
18.10.2018 року (рішення 

№34)

9 КДКА
Ішханян А.Р. 

Цувін А.І.
Світличний О.Ю.

03.05.2018 року
01.06.2018 року 
(рішення №22)

10

Луганська 
область

РА
Болдін М.Я.  
Єгоров Б.С. 

Світличний О.Ю.
19.04.2018 року

31.05.2018 року 
(рішення №19)

11 КДКА
Цувін А.І. 

Ішханян А.Р.
14.05.2018 року

01.06.2018 року 
(рішення №20)

12

Київська 
область

РА
Болдін М.Я. 

Цувін А.І. 
Вдовцова Л.К.

30.05.2018 року
14.12.2018 року (рішення 

№46)

13 КДКА
Надьон Р.А. 
Ішханян А.Р.  
Єгоров Б.С.

30.05.2018 року
21.11.2018 року (рішення 

№40)

14

Одеська 
область

РА
Райко В.В. 

Світличний О.Ю.  
Ус В.Е.

06.09.2018 року
18.10.2018 року (рішення 

№35)

15 КДКА
Цувін А.І.  

Вдовцова Л.К. 
Яш П.К.

06.09.2018 року
18.10.2018 року (рішення 

№36)
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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.

 — Вести чекову книжку.

 — Розміщати грошові кошти на депозитних рахунках держав-
них банків.

 — Розмістити  на печатці символіку НААУ.

 — Змінити організаційно-правову форму господарювання.

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

8. Звітність ВРКА.

З інформацією щодо роботи ВРКА можна ознайомитись на сай-
ті НААУ (Самоврядування / ВРКА). На цій сторінці кожен  може 
ознайомитись з Положенням про ВРКА, Регламентом прове-
дення засідань ВРКА,  оголошеннями, загальними рекоменда-
ціями 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 2018 році виносились на 
розгляд З'їзду адвокатів України 14-15 лютого 2019 року та були 
затверджені.

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. Персональний склад ВРКА.

Обрані 20.11.2014 року ІІІ З’їздом:

Райко В.В.

Надьон Р.А.

Сачаєва І.О.

Селіванов В.І.

Мокін І.С.

Обрані 09.06.2017 року Звітно-виборним з’їздом адвокатів 
України:

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.

Таблиця обліку відвідування засідань за 2018 рік (частина 2)

Болдін М.Я.
Вдовцова 

Л.К.
Єгоров Б.С. Жємєля В.І. Ішханян А.І. Мокін І.С. Надьон Р.А.

Приндота 
У.Г.

26.01.2018 + + + - + - + +

23.03.2018 + + + - + - + +

30.05.2018 + + + + + - + +

30.05.2018 + + + + + - + +

01.06.2018 + + + + + - + +
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Таблиця обліку відвідування засідань за 2018 рік (частина 2)

Райко В.В. Сачаєва І.О.
Світличний 

О.Ю.
Селіванов В.І. Ус В.Е. Цувін А.І. Яш П.К.

26.01.2018 - + + + - + +

23.03.2018 + - + - - + +

30.05.2018 + - + + + + +

30.05.2018 + - + + + + +

01.06.2018 + - + + - + +

07.09.2018 + + + + + + +

18.10.2018 - + + + + + +

19.10.2018 - + + + + + +

21.11.2018 + + + + + + +

23.11.2018 + + + + + + +

13.12.2018 + + + + - + +

14.12.2018 + + + + - + +

ВСЬОГО: 9 8 12 11 7 12 12

Болдін М.Я.
Вдовцова 

Л.К.
Єгоров Б.С. Жємєля В.І. Ішханян А.І. Мокін І.С. Надьон Р.А.

Приндота 
У.Г.

07.09.2018 + + + + + - - +

18.10.2018 + + + + + + + -

19.10.2018 + + + + + + + -

21.11.2018 + + + + + + + -

23.11.2018 + + - + + + + -

13.12.2018 + + + + + + + -

14.12.2018 + + + + + + + -

ВСЬОГО: 12 12 11 10 12 6 11 6
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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

Селіванов Володимир Іванович
e-mail: v.selivanov@unba.org.ua

Член ВРКА

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

Член ВРКА
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На початку 2018 року Комітетом захисту прав адвокатів та га-
рантій адвокатської діяльності НААУ було заплановано ряд 
ключових напрямків діяльності, які включали в себе міжнарод-
ний напрямок спрямований на посилення співпраці з міжна-
родними правничими організаціями в частині захисту гарантій 
адвокатської діяльності, зокрема  підписання меморандуму між 
НААУ та Міжнародною комісією юристів (ICJ). Організаційний 

напрямок - налагодження роботи секторів Комітету та освітній 
- інформаційний,  спрямований на проведення публічних захо-
дів присвячених питанню захисту прав адвокатів та пов’язаних 
з цим проблемних питань застосування законодавства. 

18 січня 2018 року відбулось засідання Комітету присвячене ре-
алізації цих питань. Було затверджено регламент роботи секції 
інформаційного забезпечення та Положення про аналітичну 
секцію Комітету. На виконання досягнутих домовленостей, Го-
ловою Комітету Ганною Боряк було  доручено розробку про-
екту Меморандуму про співробітництво між НААУ та Міжна-
родною комісією юристів, співпрацю з якою було розпочато в  
2017 році.  Крім того,  заплановано проведення науково-прак-
тичної дискусії з залученням до її проведення представників 
правоохоронних органів та науковців.

На початку лютого, на адресу Комітету звернулись адвокати  
О. Горошинський та О. Просянюк з повідомленням про пору-
шення гарантій захисника у однієї з гучних кримінальних справ, 
при цьому, одним з безпосередніх порушників професійних 
гарантій адвоката, став інший адвокат системи безоплатної 
вторинної правової допомоги Іван Ангелін. У своєму зверненні  
О. Горошинський вказував  на грубе порушення його та адво-
ката О. Просянюк професійних прав та гарантій адвокатської 
діяльності адвокатом, що діяв у межах доручення від системи 
БПД та суддею Печерського районного суду міста Києва, яка 
зобов’язала правоохоронців виштовхати його силою із зали 
суду.

Враховуючи скандальну ситуацію та гучний суспільний резо-
нанс навколо ситуації, Комітет захисту прав адвокатів та гаран-
тій адвокатської діяльності спільно з Комітетом з питань БПД  
09 лютого 2018 скликав екстрене засідання на яке запрошує 
всіх учасників конфлікту. 

Заслухавши пояснення адвокатів Олександра Горошинського 
та Ольги Просянюк стосовно недопущення їх до процесу за 
рішенням судді, із залучення адвоката за дорученням центру 
БПД Івана Ангеліна, а також пояснення самого І. Ангеліна про 
його обізнаність у справі та відсутність відносин з клієнтом 
члени двох комітетів прийшли до висновку про наявність в діях 
судді, сторони обвинувачення та адвоката І. Ангеліна, ознак 
порушень професійних гарантій захисників за угодою, а тому 
було ухвалене рішення рекомендувати Раді адвокатів України  
звернутись до Генеральної прокуратури та інших правоохорон-

них органів щодо порушення прав адвокатів О. Горошинського 
та О. Просянюк.

21 лютого 2018 р. у конференц-залі Київського регіонального 
Центру НАПрН України відбувся круглий стіл на тему «Права 
адвокатів та гарантії адвокатської діяльності в контексті судової 
реформи». Ініціатором заходу виступив Комітет захисту прав та 
гарантій адвокатської діяльності. В роботі круглого столу взяли 
участь представники національної поліції, Національної акаде-
мії Внутрішніх справ України, Національної академії прокурату-
ри України, Національної академії СБУ. 

Під час круглого столу було проаналізовано застосування стат-
ті 400-1 Кримінального кодексу України, яка передбачає кри-
мінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлен-
ня суду про повноваження представляти іншу особу в суді, а 
так само умисне невнесення адвокатом до ордера відомостей 

щодо обмежень повноважень, встановлених договором про на-
дання правничої допомоги. На думку адвокатів, вказана новела 
у Кримінальному кодексі України була запроваджена як інстру-
мент тиску на сторону захисту.

Більш того, про відсутність в діянні передбаченому диспози-
цією статті 400 -1 КК України  такої ознаки складу злочину як 
суспільна небезпечність, зазначили  навіть представники наці-
ональної поліції. 

Також, під час заходу обговорили права адвокатів та гарантій 
адвокатської діяльності в контексті процесуальних строків при 
розгляді клопотань. Проаналізувала це питання Голова Коміте-
ту захисту прав та гарантій адвокатської діяльності Ганна Бо-
ряк. Голова Комітету зазначила, що державні та правоохоронні 
органи всіляко втручаються в діяльність адвоката та намага-
ються контролювати ті речі, які не належать до їх повноважень.

У ході круглого столу присутні дійшли згоди про необхідність 
дотримання строків розгляду клопотання згідно Криміналь-
но-процесуального кодексу та зазначили необхідність належ-
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ного контролю з боку держави.

За підсумками проведення круглого столу було видано одно-
йменну збірку матеріалів з доповідями учасників заходу, яка 
розповсюджувалась безкоштовно серед представників адво-
катської спільноти, судової гілки влади та правоохоронців. 

Розпочата у лютому скандальна ситуація навколо адвоката  
О. Горошинського та адвоката системи БПД І. Ангеліна мала 
своє продовження й у березні 2018 р. До НААУ надійшло звер-
нення голови Комітету Верховної Ради з питань правової по-
літики Руслана Князевича з проханням розглянути факти не-
правомірного тиску на адвоката БПД Івана Ангеліна, про які 
парламентський комітет повідомив один з депутатів. Разом з 
тим, стало відомо, що Генеральна прокуратура України відкри-
ла кримінальне провадження за фактом перешкоджання про-
фесійній діяльності адвокату Івану Ангеліну.

Для перевірки даної інформації, Комітет захисту прав адвокатів 
та гарантій адвокатської діяльності спільно з Комітетом з пи-
тань БПД повторно скликав на 07 березня  екстрене засідання 
на яке було запрошено сторони конфлікту, представників Ге-
неральної прокуратури України та Народних депутатів України.

Під час засідання присутні більшістю голосів прийшли до вис-
новку про відсутність ознак перешкоджання адвокатській ді-
яльності адвоката І. Ангеліна та повторно зазначили про непра-
вомірні дії стосовно адвокатів Ольги Просянюк та Олександра 
Горошинського з боку правоохоронних органів, зокрема, ото-
тожнення адвоката з  клієнтом, втручання в адвокатську діяль-
ність. При цьому, черговим інструментом тиску стало відкриття 
проти адвокатів кримінальних проваджень Генеральною про-
куратурою України. Як виявилось заявником у кримінальному 
провадженні був Народний депутат Мустафа Найєм, до якого 
адвокат І. Ангелін звернувся за захистом. Присутній на засі-
данні М. Найєм заперечував проти висунутих звинувачень сто-
совно використання влади для вчинення та тиску на адвокатів  
О. Горошинського та О. Просянюк, зазначивши, що діяв виключ-
но в межах повноважень та не мав на меті підтримати будь яку 
сторону конфлікту.  

У зв’язку з цією ситуацією, Комітет захисту прав адвокатів  та 
гарантій адвокатської діяльності звернувся до міжнародних 
структур та правоохоронних органів з черговим повідомлен-
ням про  порушення прав адвокатів О. Горошинського та О. 
Просянюк. 

24 квітня 2018 року на черговому засіданні Комітету було за-
тверджено порядок розгляду звернень адвокатів, що надходять 
на адресу Комітету, згідно з яким, встановлено, що у разі по-
рушень прав адвоката та гарантій адвокатської діяльності за-
явник в першу чергу має звернутись до Ради адвокатів регіо-

ну (за місцем закріплення адвоката або за місцем здійснення 
порушень) і тільки у разі неналежного реагування з боку Ради 
адвокатів регіону, заявник має право ініціювати розгляд звер-
нення перед Комітетом захисту прав адвокатів та гарантій ад-
вокатської діяльності НААУ. При цьому, для можливості вжиття 
заходів по захисту прав адвоката заявнику необхідно надати 
підтвердження звернення адвоката до Ради адвокатів регіону 
та її бездіяльності.

Крім того, з метою оперативного повідомлення Комітету захи-
сту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності НААУ 
про випадки порушень професійних прав та гарантій, на офі-
ційному інтернет сайті НААУ було запроваджено онлайн фор-
му звернення адвоката, яка передбачає заповнення заявником 
встановленої  форми заяви із можливістю прикріплення додат-
ків електронних копій документів. Надсилання такої заяви має 
пріоритетний термін розгляду у порівнянні з паперовими звер-
неннями, які розглядаються в порядку Закону України «Про 
звернення громадян». 

15 червня 2018 р. у м. Одеса Комітетом захисту прав адвокатів 
та гарантій адвокатської діяльності НААУ спільно з Комітетом 
захисту прав адвокатів при Раді адвокатів Одеської області 
проведено виїзне засідання на якому зокрема обговорювались 
питання неналежного повідомлення правоохоронними органа-
ми ради адвокатів регіону про проведення процесуальних дій 
відносно адвокатів. Так, на засіданні було відзначено позитив-
ний досвід Комітету захисту прав адвокатів при Раді адвокатів 
Одеської області щодо запровадження єдиного номеру теле-
фону для повідомлення представників ради адвокатів регіону 
про проведення слідчих дій щодо адвоката. 

26 червня у форматі міжнародного співробітництва делегація 
НААУ у складі керівника Секретаріату НААУ Вадима Красника, 
Голови  Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокат-
ської діяльності НААУ Ганни Боряк, Секретаря Комітету Юрія 
Григоренко, членів Комітету Олега Гарника та Ярослава Рома-
ненко, Голови КДКА м. Києва Ігоря Орлова, заступника Голови 
Комітету з питань міжнародних зав’язків НААУ Віталія Власюка 
та адвоката Ольги Просянюк відвідали м. Женеву, де зустрілись 
з представниками Міжнародної комісії юристів (ICJ). Крім того, 
під час 38-ї сесії Ради з прав людини ООН, яка проходила в цей 
час,  було проведено спеціальне засідання щодо ситуації з до-
триманням прав адвокатів в Україні, Казахстані та Азербайджа-
ні. На запрошення співорганізаторів заходу, Міжнародної асо-
ціації адвокатів та Міжнародної комісії юристів, представники 
НААУ отримали можливість виступити на засіданні з доповіддю 
про ситуацію з дотриманням прав адвокатів в державі Україна.  



71Звіт Національної Асоціації Адвокатів України2018

Адвокати Юрій Григоренко, Ольга Просянюк та Олег Гарник 
розповіли про непросту ситуацію з дотриманням прав адвока-
тів в Україні та навели чисельні негативні приклади: вбивства 
колег через їх діяльність, тиск, залякування, насильство та інші 
грубі порушення не тільки професійних прав адвоката, але й 
фундаментальних прав людини. Учасники заходу рішуче засу-
дили подібні випадки та домовилися про подальшу співпрацю, 
в тому числі щодо направлення до України моніторингової місії.

Якщо говорити про професійні права адвокатів в Україні, то 
слід одразу зауважити, що національне право у більшості ви-
падків не працює, а тому, правові механізми на сьогодні є у 
сенсі ст. 13 Євроконвенції не ефективними способами їх захи-
сту. Влада безцеремонно втручається у адвокатську діяльність, 
усіма можливими методами, в тому числі і законодавчо, знищує 
незалежність професії. 

06 липня 2018 р. під час чергового засідання Комітету за ре-
зультатом  візиту до м. Женева було вирішено розробити ал-
горитм процедури звернення про порушення прав адвокатів 
до Міжнародної комісії юристів як організації, яка має вплив на 

міжнародній політичній арені у тому числі і на політичний істе-
блішмент держави Україна. 

16 липня 2018 року відбулася зустріч представників НААУ з 
керівництвом асоціації присяжних адвокатів Латвії. Від НААУ 
представниками були секретар Комітету захисту прав адво-
катів та гарантій адвокатської діяльності при НААУ Юрій Гри-
горенко та  член Комітету захисту прав адвокатів та гарантій 
адвокатської діяльності при НААУ, член Вищої ревізійної комісії 
адвокатури Богдан Єгоров. В ході зустрічі йшлося про спільні 
проблеми адвокатур двох держав, виклики що постають щодо 
незалежності адвокатської спільноти. Зазначену зустріч було 
організовано спільно Комітетом захисту прав адвокатів та га-
рантій адвокатської діяльності  та Комітетом з міжнародних 
зв’язків  при НААУ за сприяння Голови НААУ/РАУ Лідії Ізовіто-
вої. Українська сторона повідомила про випадки вбивств адво-
катів, знищення їх майна а також впливу на їх правову позицію 
шляхом кримінального переслідування яке пов’язане з їх про-
фесійною діяльністю. Окрім цього, згадувалися спроби зміни 
законодавства України, що регулює адвокатську діяльність, без 
залучення до їх обговорення адвокатської спільноти. Представ-
ники адвокатури Латвії висловили свою безумовну підтримку 
адвокатській спільноті України щодо захисту професійних прав 
та гарантій у міжнародних інституціях таких як ПАРЕ, Європар-
ламент, ООН. 

30 липня Комітетом було проведено Екстрене засідання з 

приводу нападу на адвоката Валентина Рибіна у залі судово-
го засідання під час виконання ним повноважень захисника 
у кримінальній справі. Напад було скоєно представниками 
громадського об’єднання «С14», яке позиціонує себе як право 
- радикальний рух.  Безпосередньо під час засідання до примі-
щення Секретаріату НААУ, в якому проходило засідання Комі-
тету увірвалась група  осіб у кількості приблизно двадцяти та 
розвернувши паперові транспаранти почали скандувати гасла 
у гучномовець, висловлюючи образи та погрози на адресу при-
сутніх адвокатів та адвоката В. Рибіна. Свої дії молодики поясни-
ли тим, що адвокат В. Рибін захищає неправильних клієнтів, які 
є «ворогами України», а оскільки Комітет захисту прав адвока-
тів та гарантій адвокатської діяльності НААУ захищає адвоката  
В. Рибіна, то вони також є «ворогами» та «сепарами». Праців-
ники національної поліції, які прибули на місця події за пові-
домленням Комітету – бездіяли  та жодним чином не перешкод-
жали хуліганським діям. В результаті робота засідання Комітету 
була тимчасово заблокована. За вказаним фактом протиправ-
них дій Комітет звернувся до правоохоронних органів з пові-
домленням про кримінальне правопорушення. 

Разом з тим, у кінці липня мережею інтернет почали ширитись 
заклики до силового втручання в роботу органів адвокатського 
самоврядування, а саме захоплення приміщення Секретаріату 
НААУ, Ради адвокатів м. Києва та КДКА м. Києва. Такі заклики 
були ініціюванні Народним депутатом Ігорем Мосейчуком та 
були мотивовані необхідністю «підтримки» декількох адвокатів 
стосовно яких було розпочате дисциплінарне провадження. 

02 серпня 2018 р. під час роботи Дисциплінарної палати КДКА 
м. Києва, яке проходило в будівлі Секретаріату НААУ, група так 
званих громадських  активістів, яких очолював адвокат А. Мама-
лига за участю народних депутатів Євгена Дейдея та Степана 
Хмари, представників добровольчих батальйонів, радикальних 
організацій та навіть осіб за зовнішнім виглядом схожих  на свя-
щенника,   увірвались до приміщення НААУ. 

Вказані особи почали закликати  до зміщення керівництва 
НААУ, ображали присутніх адвокатів, погрожувати розправою, а 
на завершення своїх дій захопили в заручники декількох членів 
КДКА м. Києва, яких протиправно утримували в приміщенні, не 
допускаючи  навіть працівників швидкої допомоги та вимагаю-
чи надати «оригінали протоколів».

Присутні при цьому представники поліції жодним чином не 
реагували на дії сторонніх осіб, натомість зловмисники при-

кривалися присутністю народних депутатів та їхніх помічників, 
спекулювали участю родичів Небесної сотні та ветеранів АТО. 
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Бездіяльність поліції пояснюється тим, що в захопленні органу 
адвокатського самоврядування  брав участь народний депутат 
від «Народного фронту» Є. Дейдей, тієї самої політичної сили, 
представник якої очолює Міністерство внутрішніх справ Укра-
їни.

За фактом силових захоплень приміщення Секретаріату НААУ 
та втручання в роботу органів адвокатського самоврядування, 
НААУ звернулась до Президента України, Прем’єр-міністра, Го-
лови Верховної Ради, Генерального прокурора, голови Служби 
безпеки України, Міністра внутрішніх справ, секретаря РНБО, 
Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, а також очіль-
ників представництв міжнародних організацій, офісу Ради Єв-
ропи, послів країн Великої сімки, представництва Євросоюзу. 

Кримінальне провадження розпочате за вказаними фактами 
національною поліцією не мало жодних наслідків у вигляді при-
тягнення до відповідальності винних осіб та проведення об’єк-
тивного досудового слідства.  

В подальшому протягом півріччя «громадські активісти», зо-
крема з організації «С14» не зупинили свої протиправні дії та 
скоїли ще низку нападів на адвоката Олега Поваляєва, Ірину 
Кузіну, Андрія Гожого, Олександра Шадріна. Всі зазначені ви-
падки насильства щодо захисників були обумовлені тим, що ці 
адвокати захищали «злочинців» та «ворогів України». 

10 липня 2018 р. за ініціативою Комітету захисту прав адво-
катів та гарантій адвокатської діяльності НААУ було скликано 
прес конференцію «Напад на адвокатуру в Україні – ознака 
політики держави, спрямованої на порушення прав і гарантій 
адвокатської діяльності». Учасниками прес-конференції було 
заявлено про безпрецедентні випадки фізичного насильства, 
психологічного тиску і залякування адвокатів, які виступають 
захисниками в резонансних справах, в зв'язку з їх професійною 
діяльності з боку так званих «громадських активістів», «псевдо-
патріотів», а також правоохоронних органів. 

Цього ж дня, було проведене засідання на якому розроблено 
зміни до Положення про Комітет. Вказані зміни були обумов-
лені необхідністю підвищення ефективності роботи Комітету, 
позбавлення зайвого бюрократизму та оптимізації взаємодії 
між його Секторами. 

30 серпня 2018 р. на запрошення представників НААУ в Україну 
прибув Стефано Сенсі — повноважний представник управлін-
ня спеціальних процедур офісу Верховного Комісара ООН з 
прав людини з метою участі у конференції на тему “Адвокату-
ра як інститут збереження демократії і гарантія прав людини в 
Україні”. Цей захід за участю повноважного представника ООН, 
українських адвокатів різних регіонів, посадовців інститутів 
правосуддя, депутатів Верховної Ради став продовженням сис-

тематичних зусиль НААУ з консолідації міжнародної підтримки 
для захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності 
в Україні.

«Сьогодні іде наступ на той фундаментальний принцип, який 
кожному громадянину дає право отримувати правову допомо-
гу; і наступ на те, щоб не кожен адвокат міг здійснювати свою 
професійну діяльність. Адвокатура в демократичному суспіль-
стві є важливим правозахисним інститутом, від міцності якого 
залежить рівень захищеності прав людини», - заявила під час 
заходу Голова НААУ Лідія Ізовітова. Вона наголосила на тому, 
що всі факти порушень прав адвокатів зафіксовані та система-
тизовані у звіті НААУ, який разом з необхідними документами 
буде переданий міжнародним партнерам. 

Також у заході взяла участь спеціаліст моніторингової місії ООН 
з прав людини в Україні Єва Шмідт, яка зазначила, що у наступ-
ному звіті моніторингової місії ООН з прав людини в Україні 
буде міститися і огляд тієї проблематики, якій присвячена кон-
ференція. Моніторингова місія ООН також направило інформа-
цію до експертів спеціальних процедур ООН, зауваживши, що 
НААУ для місії в Україні є важливим партнером в оцінці дотри-
мання прав адвокатів.

Неоднакові підходи при застосуванні норм кримінального про-
цесуального закону, впливають на зміст професійних прав ад-
вокатів. У зв’язку з чим виникла необхідність у дискусійному об-
говоренні та консолідації думок між представниками судових, 
правоохоронних та адвокатських кіл. 

З цією метою 25 вересня 2018 р. за ініціативою Комітету захисту 
прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності НААУ органі-
зовано та проведено науково – практичну конференцію «Про-
цесуальні повідомлення та процесуальні рішення. Практичні 
проблеми». В роботі заходу взяли участь представники наці-
ональної поліції, прокуратури, оперативних підрозділів подат-
кової міліції, науковці Київського національного університету  
ім. Т. Шевченка, Національної академії внутрішніх справ Укра-
їни, Академії адвокатури України, Національної академії про-

куратури України. Програма заходу включала в себе наступні 
питання: 

 Обґрунтованість підозри та допустимість доказів при обранні 
міри запобіжного заходу на стадії досудового розслідування. 
Українські реалії.

Проблемні питання процесуальних викликів та повідомлень. 
Що таке належне повідомлення сторони захисту?

Оскарження підозри – проблеми застосування ст. 303 КПК 
України.
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Захід проводився у режимі професійної дискусії.

За наслідком проведення заходу було ухвалено резолюцію 
та досягнуто домовленостей щодо подальшого проведення 
спільних наукових заходів, які позитивним чином впливають на 
єдине розуміння закону між різними сторонами кримінального 
провадження. 

На початку вересня 2018 р. українська адвокатура зіштовхну-
лась з черговим викликом незалежності та самоврядності. На 
цей раз, приводом стала законодавча ініціатива Президента 
України щодо проекту Закону України "Про адвокатуру та ад-
вокатську діяльність" № 9055, який було внесено на розгляд 
Верховної ради України як невідкладний. Вказаний законопро-
ект містив в собі ряд положень, які загрожували подальшому 
існуванню адвокатури як незалежного інституту, містили в собі 
корупційні ризики та руйнували усталені форми адвокатського 
самоврядування в угоду невеликої групи зацікавлених осіб, які 
виступили негласними розробниками законопроекту.  

Законопроект № 9055 викликав бурхливу реакцію серед відо-
мих адвокатів як негативний та шкідливий. Більшість представ-
ників адвокатської спільноти виступили з різкою критикою цієї 
законодавчої ініціативи. 

14 вересня у зв’язку із внесенням  законопроекту № 9055 Комі-
тет захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності 
НААУ скликав екстрене засідання на якому  одноголосно ви-
знав проект закону відвертим наступом на незалежність адво-
катури, закликавши народних депутатів відмовитись від його 
прийняття. 

З різкою критикою законопроекту виступили також більшість 
Голів рад адвокатів регіону, представники громадських об’єд-
нань юристів, Всеукраїнської профспілки адвокатів, науковці та 
деякі народні депутати. 

Секретарем Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адво-
катської діяльності НААУ Юрієм Григоренко була започаткова-
на громадська ініціатива «STOP#9055» та запроваджено відпо-
відний флешмоб з відкритими відео зверненнями адвокатів у 
соціальній мережі «Фейсбук» із закликом не підтримувати про-
ект Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" 
№ 9055.

27 вересня відбулось спільне засідання Комітету захисту прав 
адвокатів та гарантій адвокатської діяльності НААУ, Комітету 
з питань БПД НААУ, Комітету захисту прав адвокатів та реалі-
зації гарантій адвокатської діяльності Ради адвокатів Одесь-
кої області присвячене питанню порушення прав адвокатів 
захисників адвоката О. Чібірдіна, які були допущені колегією 
суддів Суворовського районного суду м. Одеси під час обран-
ня підзахисному міри запобіжного заходу. Так, колегією суддів 

шляхом усунення захисників за угодою та залучення адвоката 
з одеського центру надання безоплатної правової допомоги  
Степської Л.М., було обрано запобіжний захід у вигляді триман-
ня під вартою строком на два місяці стосовно адвоката О.Чібір-
діна. При цьому, обрання запобіжного заходу відбувалось без 
належного повідомлення сторони захисту, в супереч відмові 
підзахисного О.Чібірдіна від користування правової допомогою 
адвоката центру надання безоплатної правової допомоги Сте-
пської Л.М., неможливістю останньої ознайомитись із матеріа-
лами кримінальної справи у обсязі 25 томів за півтори години, 
телефонним повідомленням самих захисників з вимогою відмо-
витись від надання подальшої правової допомоги О. Чібірдіну з 
огляду на наявність адвокатів за угодою. Вказана ситуація нага-
дувала випадок з адвокатом системи БПД І. Ангеліним, який мав 
місце на початку року. По суті, адвокат БПД Степська Л.М. висту-
пила в якості «статиста» з метою узаконення подальшого ув’яз-
нення О. Чібірдіна, чим завдала істотної шкоди його інтересам, а 
також своїми діями сприяла порушенню прав адвокатів сторони 
захисту. У засіданні також взяли участь представник координа-
ційного центру БПД Малиновська Світлана Володимирівна та  
АО «Аверлекс». З огляду на те, що дійсно у вказаній ситуації 
існували обставини, які вимагали від адвоката Степської Л.М. 
залишити судове засідання, було ухвалене рішення створити 
робочу групу з у складі представників Комітету захисту прав 
адвокатів та гарантій адвокатської діяльності НААУ, Комітету 
захисту прав адвокатів при РАОО та Координаційного центру 
надання безоплатної вторинної правової допомоги для вста-
новлення в діях адвоката Степської Л.М. ознак порушень прав 
адвоката та правил адвокатської етики. 

02 жовтня 2018 р. відбулось екстрене засідання присвячене 
збільшенню кількості нападів на адвокатів, зокрема збройних. 
У роботі засідання крім представників органів адвокатського 
самоврядування прийняв участь заступник начальника відді-
лу ГСУ ГУНП в м. Києві Олександр Копилов. Учасниками було 
акцентовано увагу на те, що останнім часом склалась тенден-
ція щодо фізичної розправи над адвокатами, зокрема з засто-
совуванням зброї. Злочини проти представників адвокатської 
професії стають все більш зухвалими. При цьому, правоохо-

ронні органи самоусуваються від здійснення належного роз-
слідування таких злочинів та вжиття превентивних заходів для 
їх попередження. Як приклад, був наведений збройний напад 
на адвоката Андрія Бушу, що стався 30.09.2018 та напад ради-
калами з угруповання «С14» на адвоката Андрія Гожого в залі 
судового засідання у Королівському районному суді м. Жито-
мира 28.09.2018. Зі свого боку представники поліції погодились 
з тим, що злочину проти адвокатів є загрозою існування систе-
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ми правосуддя.

19 жовтня 2018 р. на черговому засіданні було затверджено 
текст меморандуму про співпрацю між НААУ та Міжнародною 
комісією юристів (ICJ). Вказана угода була спрямована на по-
силення заходів спрямованих на захист професійних гарантій 
адвокатів України, шляхом залучення до їх забезпечення впли-
вовою міжнародної структури. 

Також на 02 листопада 2018 р. було заплановане проведення 
наукової дискусії за темою «Законопроект №9055. За та про-
ти». Оскільки вказаний законопроект викликав досить неодно-
значну реакцію у адвокатській спільноті, виникла необхідність 
щодо його обговорення за участю як прихильників цього зако-
нопроекту так і його противників із залученням до дискусії на-
укових фахівців у галузі права та незалежних експертів. Таким 
чином, Комітет не зважаючи на позицію «проти» законопроекту  
№9055 виступив з ініціативою надати можливість висловити 
аргументи «за» його прихильникам у професійній дискусії за 
встановленими правилами. Комітет неодноразово наполегливо 
звертався до розробників законопроекту та його прихильників 
з офіційним запрошенням взяти участь у заході, втім, як це не 
дивно, не зважаючи на задекларовану ними «масову підтрим-
ку» проекту Закону України "Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність" № 9055, жоден з його розробників та активних по-
пуляризаторів так і не спромігся виступити відкрито зі своїми 
аргументами та прийняти участь у заході. Тому, організатори 
дискусії в особі Комітету були вимушені висвітлювати позицію 
прихильників законопроекту шляхом демонстрації публічних 
висловів, що були зроблені раніш та були доступні у відкритому 
доступі в мережі інтернет. 

Також члени Комітету, на противагу прихильникам Законопро-
екту 9055,  неодноразово брали участь у його обговоренні на 
засіданнях комітетів Верховної Ради України та інших публіч-

них заходах,  не уникаючи відкритої дискусії та аргументовано 
доводячи своєї позиції на будь яких дискусійних майданчиках. 

22 листопада 2018 р. представники Комітету в особі Секретаря 
Комітету Юрія Григоренко та члена Комітету Богдана Єгорова 
відвідали Асоціацію адвокатів Стамбула. Метою зустрічі було 
обговорення атак на незалежність адвокатської  професії, які 
відбуваються в обох країнах, а також спроби зробити адвока-
туру залежною від органів державної влади шляхом прийнят-
тя відповідних змін до законодавства. Юрій Григоренко опи-
сав ситуацію в Україні, де під приводом реформи адвокатури 
і з використання проєвропейських гасел відбувається спроба 
повернути адвокатуру під державний контроль. Сторони пого-
дилися, що перед адвокатурами обох країни постають однакові 
виклики, які потребують схожої тактики у їх вирішенні.

23 листопада 2018 р. Комітетом під час чергового засідання 
було затверджено положення про єдиний номер телефону для 
повідомлення про проведення слідчих дій щодо адвокатів та 
передано його проект на затвердження Радою адвокатів Укра-

їни.

Враховуючи збільшення нападів на адвокатів саме в примі-
щеннях суду, Комітет звернувся з листом до Державної судо-
вої адміністрації України з проханням щодо посилення заходів 
безпеки для відвідувачів судових установ. Звернення Комітету 
мале позитивні наслідки.  Так, у відповідь на звернення Комі-
тету, Державна  судова адміністрація України звернулась з ли-
стом до начальників територіальних управлінь ДСАУ з вимогою 
вжити заходів щодо посилення охорони судів та недопущення 
посягань на життя та здоров’я адвокатів.  

29 листопада у м. Женева було підписано меморандум про 
співпрацю між НААУ та Міжнародною комісією юристів. Від 
імені НААУ, підписання меморандуму було доручено Голові 
Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської ді-
яльності НААУ Ганні Боряк. Крім того було проведено зустріч із 
Генеральним Комісаром ICJ, на якій було обговорено систем-
не ігнорування професійних прав адвокатів в Україні. Осо-
бливу увагу було приділено Президентському законопроекту 
№ 9055. Досягнуто згоди про аналіз ситуації із адвокатурою в 
Україні та спрямування до України моніторингової місії коміса-
рів ICJ. Розроблено дорожні карти по співпраці та організована 
за сприянням цієї правничої структури низку заходів по захисту 
професії адвоката. У робочій поїздці також взяли участь заступ-
ник Голови Комітету Володимир Клочков, Секретар Комітету 
Юрій Григоренко та члени Комітету Олег Гарник й Богдан Єго-
ров. 
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Українська делегація доповіла про загрози прийняття парла-
ментом законопроекту «Про адвокатуру та адвокатську діяль-
ність» №9055 попри те, що антикорупційний комітет ВР визнав 
його корупціогенним. При цьому, всупереч міжнародним стан-
дартам, НААУ, як єдина професійна організація адвокатури, 
була виключена з процесу проектування реформи адвокатури.

07 грудня 2018 р. у м. Дніпро було скоєно напад на регіональ-
ну конференцію адвокатів. Невідомі особи, заблокували доступ 
адвокатам до приміщення в якому було заплановано проведен-
ня конференції та закидали будівлю димовими шашками. Таким 
чином, проведення конференції адвокатів Дніпропетровської 
області було зірвано. Для з’ясування обставин події 12 грудня 
до м. Дніпро прибула  Голова Комітету Г. Боряк. За результатом 
проведення низки зустрічей з представниками регіональних 
органів адвокатського самоврядування та органів влади було 
встановлено, що зрив конференції відбувся  при безпосеред-
ній участі та втручанні Дніпропетровської обласної Державної 
адміністрації, при цьому офіційні посадові особи органу влади 
навіть не заперечували факт такого втручання. У бесіді з Г. Бо-
ряк заступник Голови обласної адміністрації заявив, що втру-
чання в діяльність незалежного органу обумовлено тим, що 
«адвокатура себе погано поводить».  У зв’язку з такою ситуаці-
єю Комітет звернувся на адресу ОБСЄ. 

14 грудня 2018 р. під час проведення чергового засідання Ко-
мітету надійшло повідомлення про порушення гарантій адво-
катської діяльності адвоката Олени Дроздової під час її участі 
у проведенні обшуку. Згідно інформації, працівники поліції не 
тільки здійснили напад на адвоката, а й залучили собі на допо-
могу  осіб схожих на так званих «тітушек», які фізично забло-
кувавши вхід до приміщення, не допускаючи всередину пред-

ставників Ради адвокатів регіону. 

Члени Комітету  в екстреному порядку виїхали на допомогу 
колезі. Крім того, Комітет одразу ж звернувся до Генерального 
прокурора України, Міністра внутрішніх справ України, керів-
ництва Національної поліції та прокуратури Києва та області з 
вимогою негайно вжити заходів спрямованих на припинення 
протиправних дій правоохоронців та притягнення винних до 
відповідальності. Завдяки наданому розголосу та значної під-
тримки колег протиправні дії було припинено. 

З часом Державне бюро розслідувань проінформувало Комі-
тет про те, що за вказаним фактом були внесені відомості про 
кримінальне правопорушення до ЄРДР та розпочате досудове 
розслідування. 

24 грудня 2018 р. було скоєно черговий злочин проти адвоката 

Валентина Рибіна. Невідомі особи здійснили підпал особисто-
го авто адвоката. Цей та інші випадки безпрецедентного тиску 
на адвокатів стали предметом розгляду на екстреному засі-
данні Комітету 27 грудня. Присутній під час засідання адвокат  
В. Рибін звернув увагу, що наразі за фактом знищення його авто 
розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 ККУ (умис-
не знищення або пошкодження чужого майна), хоча у даному 
випадку, враховуючи, що існують обставини, які дають підста-
ви вважати, що вказаний злочин було вчинено саме у зв’язку з 
адвокатською діяльністю В. Рибіна, правова кваліфікація мала 
бути за ст. 399 КК України (умисне знищення або пошкодження 

майна, що належить захиснику чи представнику особи). 

За наслідком обговорення цього та інших випадків, було ух-
валене рішення скликати прес конференцію на якій висвітли-
ти суспільству жахливу ситуацію, яка склалась в державі та в 
черговий раз звернутись до міжнародних правових інституцій 
з проханням втрутитись, оскільки вирішити проблему на наці-
ональному рівні є не можливим, з огляду на те, що порушення 
гарантій адвокатської діяльності є санкціонованою політикою в 
державі Україна.

 Таким чином, за 2018 рік на адресу Комітету надійшло 77 звер-
нень щодо порушень професійних прав та гарантій, з яких 
було зафіксовано 15 випадків проведення обшуку приміщень 
адвоката, 6 випадків фізичного насильства щодо адвокатів,  
4 випадки проведення негласних слідчих дій, 14 випадків кримі-
нального переслідування, 33 випадки втручання та перешкод-
жання законній діяльності захисника, 2 випадки спроби допиту 
адвоката у якості свідка, 2 випадки знищення майна, 1 випадок 
замаху на вбивство.
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Звіт Комітету з міжнародних зв’язків НААУ  
за 2018 рік

Голова комітету

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

30 листопада 2018 НААУ та Міжнародна комісія 
юристів уклали Меморандум про співпрацю в 
галузі міжнародного захисту прав адвокатів

НААУ та Міжнародна комісія юристів (ICJ) уклали Меморандум 
про співпрацю в галузі міжнародного захисту прав адвокатів та 
реалізації гарантій адвокатської діяльності. 

Документ підписали в ході візиту делегації НААУ до Женеви Го-
лова Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської 
діяльності при НААУ Ганна Боряк та генеральний секретар 
МКЮ Саман Зія-Заріфі.

До складу делегації НААУ увійшли також заступник Голови Ко-
мітету Володимир Клочков, секретар Комітету Юрій Григорен-
ко, члени Комітету Олег Гарник та Богдан Єгоров.

Відтепер адвокати України спільно з 
авторитетною міжнародною органі-
зацією працюватимуть над захистом 
прав адвокатів, утвердженням не-
залежності адвокатської професії, а 
також над посиленням гарантій неза-
лежності адвокатської діяльності. 

Відповідно до Меморандуму, сторони 
здійснюватимуть моніторинг, аналіз та, 
де це необхідно, інтервенції щодо ви-
падків порушення професійних прав 
юристів в Україні, вживатимуть заходи 
проти нападів на адвокатів в Україні; 
проводитимуть спільні активності для 
підвищення обізнаності адвокатів й ін-
ших зацікавлених сторін щодо захисту 
прав та гарантій для юристів, а також 
використання міжнародно-правових 
механізмів захисту професійних прав 
адвокатів.

29 листопада 2018 року НААУ та МЗС уклали 
Меморандум про співробітництво

Документ підписали Голова НААУ, РАУ Лідія Ізовітова та міністр 
закордонних справ Павло Клімкін. Відтепер адвокати України 
спільно з дипломатами працюватимуть над популяризацією 
нашої держави закордоном, налагодженням та посиленням ді-
лових і культурних контактів, а також, що найважливіше, здійс-
нюватимуть скоординований захист прав та інтересів українців 
за кордоном. 

На основі Меморандуму передбачається активне залучення до 
роботи українців-адвокатів, що проживають в інших країнах і 
виявляють небайдужість до співвітчизників.

Документом визначено такі напрями співробітництва, як орга-
нізація та проведення заходів, спрямованих на підвищення ін-
тересу іноземних держав, їх юридичних та фізичних осіб до вза-
ємодії з Україною, зокрема, здійснення інвестицій в економіку 
України; співробітництво (в тому числі через мережу представ-
ництв Національної асоціації адвокатів України) щодо презен-
тації на міжнародній арені адвокатури України, інтеграції укра-
їнської правничої спільноти в європейський простір, сприяння 
у налагодженні міжнародних зв’язків та обміну досвідом між 
національними асоціаціями адвокатів різних країн та іншими 
міжнародними правозахисними, правничими організаціями. 
Сторони докладатимуть спільних зусиль для підвищення рівня 
обізнаності громадян України, іноземців, осіб без громадянства 
в Україні та за кордоном щодо законодавства України й інозем-
них держав, дій у проблемних ситуаціях.
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Меморандум передбачає обмін інформацією щодо можливості 
залучення іноземних або вітчизняних фахівців із питань адво-
катського захисту.

Громадяни, які планують відвідувати інші країни, відтепер в разі 
виникнення проблем можуть розраховувати не тільки на ди-
пломатичні установи України, а й на вітчизняних адвокатів. 

23 листопада 2018 року делегація НААУ взяла 
участь у відзначенні 100-річчя адвокатури 
Польщі

Голова НААУ Лідія Ізовітова та заступник Голови НААУ Вален-
тин Гвоздій взяли участь в урочистостях з нагоди 100-річчя ад-
вокатури Польщі.

Під час заходів у Варшаві керівництво НААУ також провело 
зустрічі з представниками Ради адвокатських і правничих то-
вариств Європи (ССВЕ), лідерами національних адвокатур єв-
ропейських країн з приводу спроб змусити парламент прийня-
ти проекту закону “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” 
№9055, всупереч позиції адвокатської спільноти та без виснов-
ків Венеціанської комісії.

23 листопада 2018 року відбувся "Форум з 
питань захисту в кримінальному провадженні"

Німецький Фонд міжнародного правового співробітництва 
(IRZ), Федеральна Палата адвокатів Німеччини (BRAK) та Наці-
ональна Асоціація Адвокатів України  26–27 листопада у Львові 
провели інформаційно-дискусійний захід "Форум з питань за-
хисту в кримінальному провадженні".

З вітальним словом виступили Голова Національної асоціації 
адвокатів України Лідія Ізовітова та директор з міжнародного 
співробітництва Федеральної палати адвокатів Німеччини Ве-
роніка Хоррер.

У ході заходу були обговорені теми української адвокатури та 
представлено досвід Федеральної палати адвокатів Німеччини, 
зокрема:

 —  новели Кримінального процесуального кодексу України 
2018 року;

 —  тези про захист в кримінальному процесі Федеральної па-
лати адвокатів Німеччини;

 — хід досудового розслідування;

 — особливості діяльності адвоката у кримінальному прова-
дження на стадії визначення стратегії роботи із доказами;

 — розгляд кримінальних справ;

 — участь захисника у кримінальному провадженні пов'язана з 
міжнародним співробітництвом;

 — виконання вироків;

 — особливості захисту в умовах недобросовісної процесуаль-
ної діяльності слідчого і прокурора;

 — засоби оскарження, можливості перегляду справи.

22 листопада 2018 року представники НААУ 
відвідали асоціацію адвокатів Стамбула

Делегація НААУ у складі секретаря Комітету захисту прав ад-
вокатів та гарантій адвокатської діяльності Юрія Григоренка  й 
члена цього Комітету, члена Вищої ревізійної комісії адвокатури 
Богдана Єгорова відвідала Асоціацію адвокатів Стамбула. Асо-
ціація адвокатів Стамбула є представницьким органом, який 
об’єднує понад 45000 адвокатів та займає провідне місце в Со-
юзі адвокатських асоціацією Туреччини.

Метою зустрічі було обговорення атак на незалежність адво-
катської професії, які відбуваються в обох країнах, а також спро-
би зробити адвокатуру залежною від органів державної влади 
шляхом прийняття відповідних змін до законодавства.

У Туреччині діє певна група політиків, які намагаються шляхом 
внесення змін до законодавства провести кардинальні зміни в 
органах адвокатського самоврядування та узалежнити адво-
катуру від держави. Також зазначені зміни до законодавства 
спрямовані на зменшення обсягу адвокатських прав та гаран-
тій. Приводом для таких змін до законодавства офіційно визна-
чено боротьбу з тероризмом. З приводу цього нещодавно була 
зроблена заява Ради правничих та адвокатських товариств Єв-
ропи, в якій наведено приклади затримань, арештів та ув’язнен-
ня адвокатів.  

Зі свого боку, Юрій Григоренко описав ситуацію в Україні, де 
під приводом реформи адвокатури і з використання проєвро-
пейських гасел відбувається спроба повернути адвокатуру під 
державний контроль. Окрім того, законопроектом «Про адвока-
туру та адвокатську діяльність» №9055 запроваджується  від-

http://unba.org.ua/assets/uploads/e3be800aec4f34f3b59a_file.pdf/uploads/e3be800aec4f34f3b59a_file.pdf
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повідальність для адвоката за зловживання процесуальними 
правами в кримінальному процесі, зменшується обсяг гарантій 
адвокатської діяльності, зокрема спрощується порядок здійс-
нення адвокату підозри.

Сторони погодилися, що перед адвокатурами обох країни по-
стають однакові виклики, які потребують схожої тактики у їх ви-
рішенні.

Юрій Григоренко запросив президента Асоціації адвокатів 
Стамбулу здійснити візит до України.

8 листопада 2018 року в Грузії відбулася 
міжнародна конференція асоціацій адвокатів

У Тбілісі відбулася міжнародна конференція асоціацій адвока-
тів. Українську адвокатуру на цьому заході представляла голо-
ва Профспілки адвокатів Надія Корінна. Конференцію відкрили 
голова Асоціації адвокатів Грузії Давид Асатіані, голова парла-
менту Грузії Іраклій Кобахідзе, представники делегації Євросо-
юзу в Грузії та спільного проекту ЄС-ООН в Грузії.

Експертами конференції були екс-президент ССВЕ Марія Сла-
зак, голова Асоціації адвокатів Австрії Руперт Вольф, голова ро-
бочої групи ССВЕ щодо розробки Європейської конвенції про 
адвокатську професію Лоран Петтіті. 

Надія Корінна у своєму виступі висловилася на підтримку роз-
робки Конвенції, адже спільний європейський документ на 
захист незалежності адвокатської професії матиме вплив на 
формування національного законодавства, яке наразі стоїть 
під ризиком значного звуження прав та гарантій адвокатської 

діяльності в Україні.

6 листопада 2018 року в Білорусі відбулася 
міжнародна конференція для обміну досвідом 
реформування адвокатур СНД

2 листопада у Мінську відбулася міжнародна конференція «Ад-
вокатура і держава: шляхи взаємодії», в ході якої адвокати об-
говорили актуальні питання організації і діяльності адвокатури 
Білорусі, України, Латвії, Росії, Молдови, Азербайджану, Грузії, 
Киргизстану. До складу української делегації увійшли голова 
ВКДКА Олександр Дроздов, адвокати Нана Бакаянова, член РАУ 
Ольга Головченко та Олена Джабурія.

Взаємодія адвокатів з різних країн є необхідною умовою для 
розвитку адвокатури, адже обмін досвідом сприяє вирішенню 
проблемних питань та удосконаленню законодавства у кожній 
країні.

Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвока-
тури України Олександр Дроздов окреслив актуальні питання 

розвитку адвокатури України, розповів про зміст змін до Кон-
ституції України та їх значення у правозастосовній практиці, за-
значив окремі проблеми української адвокатури, зокрема, про 
«гонорар успіху», необґрунтовані відповіді на адвокатські запи-
ти, вказав на значення застосування практики Європейського 
Суду з прав людини в адвокатській діяльності.

Член Ради адвокатів Одеської області Олена Джабурія окрес-
лила завдання та напрями реформування адвокатури в Укра-
їні. Як вбачається із 3 законопроектів, внесених у 2018 році до 
Верховної Ради України, існують різні погляди на подальший 
розвиток адвокатури України. Олена Джабурія представила 
стислий аналіз законопроектів, зазначила найбільш дискусійні 
питання, які обговорюються в адвокатській спільноті. Важливим 
є не допустити запровадження цим законопроектом статусу 
адвокатів-державних службовців, адвокатів органів місцевого 
самоврядування, адвокатів-членів господарських товариств та 
працюючих на підприємствах за трудовими договорами. 

Позитивним є розширення професійних прав адвокатів за зако-
нопроектами, проте у частині гарантій адвокатської діяльності 
доцільно більш точно сформулювати окремі положення, зміст 
яких український адвокат доповіла учасникам конференції.
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29 жовтня 2018 року Futsal Advocate Cup 
виграла команда адвокатів Азербайджану

Futsal Advocate Cup, який відбувався в Києві 24-28 жовтня за 
підтримки НААУ, виграла команда адвокатів Азербайджану. 
Друге місце посіла команда адвокатів Києва, третє місце здо-
була команда Київської області KRBA Team. Церемонія нагоро-
дження відбулася у неділю, 2 жовтня. Чемпіонів привітав з пе-
ремогою секретар Ради адвокатів України Павло Гречківський. 

Команда адвокатів Грузії отримала кубок Fair Play від Corporate 
Sport Organization, яка з 1983 року проводить континентальні 
і світові першості серед юристів Mundiavocate Eurolawyers. В 
ході турніру були також визначені кращий гравець, кращий во-
ротар, кращі захисник та нападник.

Кращим у захисті став Андрій Кушерець з команди нотарусів, 
кращим голкіпером - Артем Андрушків (команда адвокатів Ки-
єва), кращим бомбардиром – Ульві Алієв (команда Азербай-
джану). Кращий гравець турніру – Вадим Петраков (команда 
Білорусі). Футбольний турнір організований за сприяння Наці-
ональної асоціації адвокатів України та компанії Corporate Sport 
Organization. 

В організації турніру також взяла участь Асоціація футзалу 
України. Учасниками змагань були команди адвокатів Біло-
русі, Азербайджана, Грузії, регіональні команди адвокатів, ко-
манда нотаріусів центральних областей України. Національна 
асоціація адвокатів України проводить українські змагання 
на кубок UNBA з 2016 року. У 2016 році українська адвокатура 
вперше виставила збірну команду на міжнародному чемпіонаті 
Mundiadvocat в Іспанії і виграла бронзу.

 У 2018 році Національною асоціація адвокатів України знову 
провела національний турнір, за підсумками якого на світовий 
чемпіонат поїхала команда адвокатів KRBA Team UNBA і вигра-
ла цей турнір.

1 жовтня 2018 року Валентин Гвоздій взяв участь 
у відкритті Року права в Лондоні

30 вересня у Лондоні відбулася церемонія відкриття Року пра-
ва. У цій події напередодні заявленого офіційного виходу Ве-
ликої Британії з ЄС взяли участь понад 80 лідерів асоціацій 
адвокатів та юридичних спільнот різних країн світу. Українську 

адвокатуру представив заступник Голови НААУ, РАУ Валентин 
Гвоздій. 

У ході дискусій обговорювалися питання впливу Brexit на ста-
більність міжнародного права та міжнародний ринок правових 
послуг, частиною якого є і українська адвокатура.

За оцінками TheCityUK, 2017 року британський ринок правових 
послуг приніс 26 мільярдів фунтів до економіки країни. “Бри-
танська адвокатура, правова спільнота потужна не лише через 
свій великий внесок до національної економіки, але і через по-
вагу до традицій професії. До прикладу, уже впродовж понад 
50 років до програми відкриття Року права у Лондоні входить 
молитовна служба для всіх учасників заходу у Вестмінстер-
ському абатстві”, - розповів Валентин Гвоздій.

Організатором Року права є Bar Coucil of England and Wales.

На фото Валентин Гвоздій та Президент адвокатури Великої 
Британії Крістина Блеклоуз (Christina Blacklaws).

30 травня 2018 року Іван Гречківський 
презентував звіт про регуляторні інновації на 
робочій групі ІВА 

Під час конференції лідерів адвокатур ІВА відбулася зустріч ад-
вокатів, які входять до складу ІВА Task Forсе. В організації ство-
рено 6 таких робочих груп, які сформовані для опрацювання 
сучасних напрямків розвитку та викликів для адвокатської про-
фесії: демографічні та ціннісні зміни; поява нових видів дода-
ної вартості; розвиток технологій та інновації в юриспруденції 
(Legal Tech); регуляторні інновації та пробіли; глобалізація та 
зміна економічної могутності; невідповідність навичок та ре-
форма юридичної освіти.

Голова Комітету з міжнародних зв'язків Іван Гречківський вхо-
дить до складу групи з регуляторних інновацій. Під час зустрічі 
в Осло були презентовані проміжні звіти по всіх напрямках. На-
далі ІВА визначиться з пріоритетністю проектів, які будуть реа-
лізовані під егідою організації за кожним напрямком.

Конференція лідерів адвокатур ІВА відбулася в Осло 23-24 
травня. Ключовими питаннями дискусій стали ситуація з вер-
ховенством права в окремих країнах, тренди в юридичній освіті, 
роль асоціацій адвокатів у просуванні адвокатських послуг, а 
також юридичні аспекти Brexit. НААУ на конференції предста-
вили заступник Голови Валентин Гвоздій та голова Комітету з 
міжнародних зв’язків Іван Гречківський.
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25 травня 2018 року в Осло відбулася зустріч 
лідерів адвокатур країн Європи, Америки та 
Азії, присвячена сучасним викликам перед 
професією.

У зустрічі взяли участь лідери адвокатур Норвегії, Швеції, пре-
зидент Американської асоціації адвокатів (АВА) Хілларі Басс, 
представники адвокатур Німеччини, Швейцарії, Італії, Великої 
Британії, Аргентини, Японії, Південної  Кореї та багато інших. 
НААУ на цьому форумі представив заступник Голови НААУ, РАУ 
Валентин Гвоздій.

Під час зустрічі були презентовані результати дослідження, яке 
проводила Міжнародна асоціація адвокатів (ІВА) серед 6 тисяч 
адвокатів по всьому світу на теми гендерної рівності, проблем 
дискримінації, сексуальних домагань та булінгу. З даних опи-

тування відомо, що з проблемами булінгу в зв’язку з роботою 
стикаються кожна друга жінка-адвокат та кожен третій чоловік. 
«Результати дослідження понад 6 тисяч адвокатів у глобально-
му розрізі збігаються з світовим зростанням занепокоєності з 
приводу поширення неправомірної поведінки на роботі.

В юриспруденції, медіа, індустрії розваг та політиці в останній 
рік пролунали гучні звинувачення у домаганнях та булінгу. В 
той час як такий підхід є неприйнятним у робочих стосунках, 
він особливо кричущий в юридичній професії, яка базується на 
єдності та високих етичних стандартах», - ідеться у презентації.

24 травня 2018 року Заступник Голови НААУ, РАУ 
Валентин Гвоздій провів зустріч з новообраним 
президентом Федерації правничих товариств 
Канади Шілою Макферсон.

Зустріч відбулася у рамках щорічної Конференції Лідерів Адво-
катур (IBA Bar Leaders Conference) в Осло (Норвегія).

Темою зустрічі стала співпраця між адвокатурами України і Ка-
нади, зокрема, підтримка у посиленні інституційної спромож-
ності адвокатського самоврядування в Україні, обмін досвідом 
між професійними спільнотами двох країн та розширення мож-
ливостей для підвищення кваліфікації адвокатів.

Федерація правничих товариств Канади (FLSC) є регулятором 
правничної професії у Канаді, яка має координуючу роль наці-
онального значення для 120 тисяч адвокатів.

Незалежність адвокатури від держави – 
центральна тема конференції лідерів адвокатур 
світу в Осло (23 травня 2018 року)

23 травня в  Осло (Норвегія) розпочала свою роботу 13-та 
щорічна Конференція Лідерів Адвокатур (IBA Bar Leaders 
Conference). Конференцію організувала Комісія з питань адво-
катур (IBA Bar Issues Commission) Міжнародної асоціації адво-
катур (International Bar Association) за підтримки Асоціації ад-
вокатів Норвегії (№rwegian Bar Association). 

Конференція є важливим майданчиком для комунікації НААУ з 
адвокатурами світу, налагодження ефективної робочої комуні-
кації, обміну досвідом та запровадження кращих світових прак-
тик професії адвоката.

Конференцію відкрили президент ІВА Martin Šolc,  Голова Ко-
місії з питань адвокатур IBA Клаудіо Віско, президент Асоціації 
адвокатів Норвегії Jens Johan Hjort; Голова Норвезького Но-
белівського Комітету Беріт Рейсс-Андерсен. Україну на заході 
представляв Заступник голови НААУ, РАУ Валентин Гвоздій.

Центральною темою конференції стали питання незалежності 
адвокатури від держави, загрози для реалізації принципу вер-
ховенства права, які виникають в різних країнах.

Із виступів учасників конференції головним посилом було те, 
що національні адвокатури є надважливими інструментом в 
боротьбі за права людини, першою лінією захисту. Адвокати не 
повинні бути залежними від держави у жодний спосіб, оскільки 
захищають права людини в тому числі і в разі їхнього порушен-
ня зі сторони держави.

Іншою важливою темою конференції було питання постійного 
підвищення кваліфікації, зокрема, навчання молодих юристів і 
формування майбутнього юридичної професії.
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22 травня 2018 року відбулася зустріч з 
делегацією ІВА щодо реформи адвокатури

Місія ІВА 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.

З боку НААУ у зустрічі взяли участь голова Секретаріату Вадим 
Красник, заступник голови Комітету з міжнародних зав’язків Ві-
талій Власюк, секретар Комітету Олег Климюк, керівник секре-
таріату ВКДА Віктор Вовнюк.  У складі делегації ІВА були також 
присутні юрист програм IBA HRI  Юрате Гузевичіуте та практи-
куючий юрист з Литви Інга Абрамавічуте.

Темою зустрічі стали такі питання, як необхідність підсилення 
професійних прав та гарантій адвокатів на рівні практики та 
законодавства, реформування безоплатної правової допомоги 
для мінімізації державного втручання, реформа самоврядуван-
ня, порядок доступу до адвокатської професії.

Звіт ІВА, зокрема, містив оцінки поточного стану адвокатури та 
адвокатського самоврядування Україні. До звіту розроблено 
і план дій щодо посилення інституційної спроможності само-
врядної професійної організації.

Міжнародні партнери наголосили на тому, що реалізація такого 
плану стане спільним проектом НААУ та ІВА і, відповідно, кроки 
такого плану будуть  узгодженими між обома сторонами у де-
мократичний спосіб.

Наразі звіт та план перебувають у процесі розробки. Ближчим 
часом відбудеться повторна зустріч між керівництвом НААУ та 
місією Міжнародної асоціації адвокатів.

18 травня 2018 року в Празі відбулася зустріч 
з президентом Міжнародної асоціації молодих 
юристів

У ході роботи на пленарній сесії CCBE в Празі відбулася зустріч 
з президентом Міжнародної асоціації молодих юристів Вібе де 
Врісом.

Заступнику голови НААУ, РАУ Валентину Гвоздію та заступнику 
голови Комітету з міжнародних зв’язків НААУ Віталію Власюку 
вдалося домовитися про посилення співпраці, зокрема при-
йняття України до згаданої асоціації.

У свою чергу, це відкриває безліч нових можливостей для спіл-

кування з колегами з більш, ніж п’ятдесяти країн світу, участі в 
наукових заходах і програмах обміну, обміну досвідом між мо-
лодими адвокатами з різних країн світу. 

Практичною основою для співпраці став новий проект Націо-
нальної асоціації адвокатів України – UNBA NextGen. 

16 травня 2018 року НААУ домовилася про 
співпрацю з адвокатурою Португалії

16 травня у штаб - квартирі Ордену адвокатів Португалії (м. Лі-
сабон) відбулася церемонія підписання документів про співп-
рацю НААУ з Орденом адвокатів Португалії.

Від Ордену адвокатів Португалії документи підписав голова 
Ордену Гіл’єрме Фігейредо. 

Підписаними документами про кооперацію передбачається 
співпраця між професійними об’єднаннями адвокатів України 
та Португалії, взаємодопомога, обмін досвідом професійної ді-
яльності та адвокатського самоврядування між адвокатськими 
спільнотами обох країн.

У церемонії підписання взяли участь директор Представни-
цтва НААУ в Португалії Архіпов В.В. та  начальник Консуль-
ського відділу Посольства України в Португальській Республіці  
Камарчук В.В.

12 травня 2018 року команда НААУ перемогла на 
Чемпіонаті світу з футболу Mundiavocat-2018

Переможці національного турніру з футболу “Кубок UNBA-
2018” - команда НААУ KRBA Team UNBA здобула перемогу у 
чемпіонаті світу з футболу серед адвокатів Mundiavocat2018, 
який проходив в Іспанії.

Українську адвокатуру на цій масштабній міжнародній події 
представили адвокати Денис Агапов, Олександр Ткачук, Та-
рас Самборський, Дмитро Ржондковський, Костянтин Ри-
балко, Сергій Архангельський, Станіслав Клімов, Руслан 
Прилепа, Костянтин Кучевський, Юрій Мостовенко, Рос-
тислав Сачок і Андрій Бузинний. Тренер команди - Валерій 
Директоренко.

Менеджер команди Олег Клим’юк був включений до шорт-
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лісту кращих менеджерів турніру.

Українська команда у фіналі виграла з рахунком 2:0 у адвокатів 
Белграду.

У півфіналі KRBA Team обіграла непростого суперника — ко-
манду бразильців.

В іграх однієї четвертої світового чемпіонату зустрілися дві 
українські команди - KRBA Team - UNBA та EVRIS-KYIVSHCHYNA, 
де KRBA отримала перемогу.

KRBA Team вдало почала свою участь у чемпіонаті, ставши лі-
дером за підсумками відбіркових групових ігор. У груповому 
раунді суперниками українців стали команди Канади, Ірану та 
Беніну. 

В 1/8 KRBA виграла з рахунком 6:0 проти Алжиру.

На початку квітня KRBA Team стала переможцем Національно-
го турніру з футболу “Кубок UNBA-2018” у Києві. Андрій Бузин-
ний також став кращим воротарем національних змагань. За 
підсумками українського турніру НААУ делегувала цю команду 
на світовий чемпіонат. У Mundiavocat-2018 також взяла участь 
команда EVRIS-KYIVSHCHYNA, яка на національних змаганнях 
стала срібним призером, а Андрій Бєлов став кращим захис-
ником ігор.

Чемпіонат світу з футболу для асоціацій адвокатів та юридич-
них фірм Mundiavocat є міжнародним футбольним турніром, 
який відкритий для участі юристів по всьому світу. Відбуваєть-
ся з 1983 року кожні два роки. Змагання тривають 10 днів, з п'ят-
ниці до неділі. 2016 року у чемпіонаті взяли участь 104 команди 
з 37 країн. Збірна НААУ тоді здобула третє місце.

4 травня 2018 року в закордонному 
представництві НААУ у Мадриді відбулася 
робоча зустріч українських та іспанських 
адвокатів

Темою зустрічі стало обговорення актуальних питань та новел 
в українському та іспанському законодавстві.

У ході робочої зустрічі були оговорені питання:

 — реформи, тенденції, новели законодавства в Україні;

 — доступ до правничої професії, можливості для студен-
тів-правників;

 — проблема colegiación (відсутність угоди між Україною та Іс-

панією);

 — деякі актуальні аспекти легалізації документів;

 — -проблеми соціального захисту українців в Іспанії;

 — особливості подвійного оподаткування та подвійного грома-
дянства;

 — лігалтех та його можливості.

17 травня 2018 року представники НААУ взяли 
участь у  засіданні Комітету CCBE з питань 
Східної Європи 

17 травня у Празі відбулося чергове засідання Комітету CCBE з 
питань Східної Європи (PECO Committee of the CCBE).

Національну асоціацію адвокатів на заході представили заступ-
ник Голови НААУ, Ради адвокатів України Валентин Гвоздій та 
заступник голови Комітету НААУ з міжнародних зв’язків  Віталій 
Власюк. 

Представники адвокатур країн регіону обмінялися позиціями 
щодо ініційованого Україною раніше питання перегляду пра-
вил членства в CCBE держав, які не належать до Європейсько-
го союзу.

Доповідачі підкреслили активність України, Грузії, Молдови та 
адвокатур інших країн погодилися продовжити обговорення 
їх глибшої інтеграції в CCBE. Окрім цього, з ініціативи України 
було запропоновано та підтримано створення в складі Коміте-
ту групи  ad-hoc для подальшого зближення позицій у цьому 
зв’язку.

У своїй доповіді Валентин Гвоздій окреслив ситуацію із внесен-
ням змін до профільного Закону України “Про адвокатуру та ад-
вокатську діяльність”, яка розцінюється як наступ на незалеж-
ність професійної адвокатури.  Голова Комітету Станіслав Балік 
запевнив, що CCBE надасть Національній асоціації адвокатів 
України  відповідну підтримку на міжнародному рівні.
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17 травня 2018 року в  НААУ відбулася зустріч з 
представниками адвокатури Киргизстану

Голова НААУ, РАУ Лідія Ізовітова провела зустріч з делегацією 
Ради адвокатів Киргизстану. До Києва з візитом прибули голо-
ва Ради адвокатів Киргизстану Білім Райимкулов разом із за-
ступником, член Ради адвокатів Киргистану Айзана Ніязалієва, 
координатор правової програми фонду “Сорос-Киргизстан” 
Тахміна Ашуралієва.

Метою зустрічі став обмін досвідом розбудови адвокатського 
самоврядування та участі адвокатури у напрацюванні профіль-
ного законодавства. Зокрема, були обговорені такі аспекти, як 
взаємодія регіональних та національних органів, система вибо-
рів та залучення адвокатів до самоврядування, бюджетування, 
інші організаційні та фінансові питання діяльності самовряд-
них органів. Окремим блоком розмови стали порядок доступу 
до професії та підвищення кваліфікації адвокатів.

Під час зустрічі також йшлося про роботу адвокатів у системі 
безоплатної правової допомоги.

НААУ презентувала звіти про діяльність за 5 років та за 2017 
рік, які містять повну аналітичну інформацію, статистичну та 
фінансову звітність, функціонування ЄРАУ, міжнародні актив-
ності, а також книги з історії адвокатури, видані за підтримки 
Центру досліджень адвокатури і права.

18 травня 2018 року в НААУ відбулася зустріч з 
делегацією Міністерства юстиції Китаю

У НААУ відбулася зустріч з делегацією Міністерства юстиції Ки-
таю, яку очолив заступник міністра юстиції Лю Чженьюй.

У складі делегації були також присутні генеральний директор 
Департаменту керівництва роботою з широкими верствами на-
селення Мінюсту Ло Хоужу, заступник генерального директора 
Департаменту міжнародної співпраці Чжан Сяомін та заступ-
ник генерального директора Департаменту юстиції провінції 
Фуджіань Чен Цян.

Метою зустрічі стало налагодження співпраці між адвокатура-

ми обох країн, зокрема, у форматі міжнародної ініціативи “One 
Belt – One Road”.

Темою розмови стала діяльність адвокатури в Україні як са-
моврядної інституції та міжнародні активності НААУ. Детально 
було обговорено спосіб формування органів адвокатського 
самоврядування, порядок доступу до професії та процедури 
притягнення до дисциплінарної відповідальності, підвищення 
кваліфікації адвокатів.

Голова ВКДКА наголосив на тому, що НААУ активно розвиває 
співпрацю з міжнародними партнерами у напрямку обміну 
практичним досвідом та розширення можливостей професій-
ного навчання.

З боку НААУ у зустрічі взяли участь голова ВКДКА Олександр 
Дроздов, голова Комітету з міжнародних зв’язків Іван Гречків-
ський, секретар Комітету з міжнародних зв’язків Олег Клим’юк, 
голова Комітету законотворчих ініціатив Олексій Ющенко, ке-
рівників Секретаріату НААУ Вадим Красник.

18 травня 2018 року представники НААУ на сесії 
ССВЕ обговорили взаємодію з європейськими 
судами

Заступник Голови НААУ, РАУ Валентин Гвоздій та заступник го-
лови Комітету з міжнародних зв’язків Віталій Власюк продовжи-
ли роботу на пленарній сесії CCBE. Серед присутніх – Голова 
комітету з правових питань Європейського парламенту Павел 
Свобода, Генеральний адвокат Європейського суду справед-
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ливості Міхал Бобек, Президент International Bar Association 
Мартін Сольц.

Протягом роботи пленарної сесії обговорено такі питання, як 
взаємодія адвокатів з Європейськими судовими установами, 
новації законодавства в сферах протидії відмиванню “брудних” 
коштів та роботи з персональними даними, деякі аспекти мігра-
ційних проблем. У другій частині сесії було обговорено онов-
лений Кодекс поведінки (етичного кодексу) для членів CCBE.

Делегати від Національної асоціації України взяли активну 
участь в обговоренні зазначених питань. Окрім цього, заступ-
ник голови НААУ, РАУ Валентин Гвоздій мав честь виступити з 
короткою промовою, у якій поінформував європейських колег 
про останні здобутки й виклики перед національною адвока-
турою.

16 квітня 2018 року НААУ домовилася про 
співпрацю з Асоціацією адвокатів Мілану

Делегація українських адвокатів відвідала Італію для участі у 
спільному заході з Орденом адвокатів (Асоціацією адвокатів)  
м. Мілан, що присвячений темі захисту професійних прав та га-
рантій адвокатської діяльності.

Під час заходу були розглянуті питання внутрішніх та зовнішніх, 
а також деонтологічних гарантій професійної діяльності адво-
ката, його ролі в Італійській та Європейській конституційних 
системах.

Представники адвокатури України, зокрема, - Сергій Мороз і 
Тарас Савченко порушували питання масовості порушення 
професійних прав та гарантій адвокатської діяльності в Україні.

За підсумками заходу було підписано договір про співпрацю 
між НААУ та Орденом адвокатів (Асоціацією адвокатів) Мілану. 
Рамковий документ передбачає розвиток співпраці з метою 
взаємного обміну інформацією про профільне законодавство  
та гармонізацію професійних і етичних стандартів адвокатської 
діяльності.

У Мілані працює Представництво НААУ, очолюване адвокатом 
Наталією Кравчук.

5 квітня 2018 року делегація НААУ взяла участь 
лідерів адвокатур Німеччини, Росії, Білорусі та 
Україні в Берліні

Голова НААУ, РАУ Лідія Ізовітова, заступник Голови НААУ, РАУ 
Валентин Гвоздій та голова Комітету з міжнародних зв'язків Іван 
Гречківський взяли участь у зустрічі лідерів адвокатур Німеч-
чини, Росії, Білорусі та Україні в Берліні.

Захід організувала Федеральна палата адвокатів Німеччини 
(BRAK) для обговорення актуальних питань організації адвокат-
ської діяльності та правового регулювання інституту адвокату-
ри. До порядку денного конференції були включені такі питан-
ня, як організаційно-правові форми здійснення адвокатської 
діяльності; оподаткування адвокатської діяльності; адвокатська 
монополія та її обсяг; відносини адвокатури з органами влади 
та кібербезпека, кіберправо та кіберадвокатура. Віце-прези-
дент BRAK Ульріх Вессельс розповів про форми адвокатської 
діяльності, за якими працюють адвокати в Німеччині.

Також 5 квітня Лідія Ізовітова і Валентин Гвоздій провели зу-
стріч з очільниками посольства України в Німеччині. Розмова 
була присвячена діяльності адвокатури в Україні, внеску ад-
вокатури в утвердження принципів верховенства права, фор-
мування правової демократичної держави. Також йшлося про 
історію української адвокатури, яка в певних періодах складає 
вагому частину європейської історії становлення професії.

Керівники НААУ ознайомили українських дипломатів з роботою 
представництва НААУ в Німеччині. У цьому контексті було об-
говорено попередні плани співпраці у організації заходів для 
німецького бізнесу, а також роботи з громадянами України та 
Німеччини, які потребують правової допомоги.

22 березня 2018 року у Києві відбувся форум 
“День англійського права”

Ця подія об’єднує лідерів ринку юридичних послуг Великої 
Британії та України під егідою провідних професійних орга-
нізацій, що безпосередньо сприяють подальшому зміцненню 
відносин між двома країнами та інтеграції юридичних спільнот. 
Організаторами форуму стали Правниче товариство Англії 
та Вельсу, Посольство Великої Британії в Україні, Британ-
сько-Українська правнича асоціація та Національна асоціація 
адвокатів України.

https://unba.org.ua/assets/uploads/27b42d19fe8898fa1bb4_file.pdf
https://unba.org.ua/assets/uploads/27b42d19fe8898fa1bb4_file.pdf
 http://unba.org.ua/news/3162-delegaciya-naau-prezentuvala-dosvid-rozvitku-advokaturi-u-nimechchini.html 
 http://unba.org.ua/news/3163-vidbulasya-zustrich-kerivnictva-naau-u-posol-stvi-ukraini-v-nimechchini.html


85Звіт Національної Асоціації Адвокатів України2018

Відкриваючи форум, посол Джудіт Гоф наголосила на тому, 
що підтримка реформ в Україні залишається незмінним пріо-
ритетом зовнішньої політики Великої Британії. Для сприяння 
інвестиціям в українську економіку важливим є дотримання 
верховенства права, наявність судів, які мають довіру, та зако-
нодавства, яке є містить кращі міжнародні стандарти.

Голова НААУ, РАУ Лідія Ізовітова зауважила, що за минулий рік 
відбулися фундаментальні зміни до національного процесу-
ального законодавства та норм матеріального права. Таким 
чином, юристам необхідно формулювати баланси між новими 
повноваженнями та ризиками і дискутувати з приводу цього з 
колегами з Великої Британії відкрито.

“Ми повиннні бути щирими і чесними: незалежно від політич-
них стрімів у юристів має бути все зрозуміло. Ми опоненти, 
коли представляємо клієнтів і виступаємо в суді, але ми друзі, 
коли ми обговорюємо ті проблеми, які є в законодавчому полі і 
коли ми оцінюємо ризики”, - сказала Лідія Ізовітова.

Голова НААУ акцентувала на тому, що український ринок від-
критий для адвокатської діяльності іноземних фахівців.

В рамках заходу відбулася зустріч за участю Сергія Остров-
ського та радника з політики щодо Європи та СНД Катерини 

Кіршбергер із головою Секретаріату НААУ Вадимом Красником 
та заступником голови Комітету з міжнародних зв"язків Віталієм 
Власюком. Темою зустрічі стали такі формати співпраці з Прав-
ничим товариством Англії та Вельсу, як обмін досвідом та про-
ведення спільних заходів з підвищення кваліфікації, запозичен-
ня  британського досвіду у проведенні кваліфікаційних іспитів 
у формі онлайн-тестування. Також під час зустрічі йшлося про 
реформу адвокатури в Україні та порушення прав адвокатів - 
дві  теми, щодо яких необхідна консолідована підтримка з боку 
іноземних партнерів.

 
 
 
 
 

28 лютого 2018 року Віталій Власюк взяв 
участь у міжнародній зустрічі щодо надання 
адвокатських послуг pro bono

Заступник Голови Комітету з міжнародних зв'язків Віталій 
Власюк взяв участь у заході 

V4 and the EU Eastern partners' exchange on Pro bono & Advocacy, 
присвяченому обміну досвідом в сфері на-
дання правової допомоги на умовах Pro 
bono.

Зустріч відбулася у польському Центрі Pro 
Bono (м. Варшава) за участі колег з Білору-
сі, Молдови та Грузії.

Обговорення стосувалося впровадження 
та розвитку сучасних підходів до надан-
ня правових послуг на умовах Pro bono в 
Україні, зокрема можливостей адвоката 
заявити про готовність надавати правову 
допомогу на умовах Pro bono в особистому 
профайлі, розміщеному в Єдиному реєстрі 
адвокатів України.

Також йшлося про діяльність Pro bono як 
важливу складову захисту та забезпечення 
рівності прав людини. Учасники форуму 
говорили і про розвиток системи неурядо-
вих організацій для підсилення спромож-
ності в сфері надання допомоги pro bono.

Як відомо, новий функціонал ЄРАУ передбачає можливість вка-
зувати, що адвокат надає послуги pro bono.

9 лютого 2018 року відбулася 46-та конференція 
лідерів адвокатур Європи, присвячена 
незалежності самоврядування

Заступник голови НААУ, РАУ Валентин Гвоздій та голова ВРК 
Максим Болдін взяли участь у 46-й щорічній Конференції ліде-
рів адвокатур Європи у Відні. Цього року у конференції заявле-
но понад 200 лідерів національних адвокатур, керівників орга-
нів адвокатського самоврядування та запрошені представники 
найбільших професійних організацій ССВЕ та ІВА.

Темою 46-ої конференції стала незалежність адвокатського 
самоуправління від держави. Дискусії учасників конференції 
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засвідчили, що, незалежно від рівня розвитку країни, проблеми 
у відносинах з владою є всіх адвокатур. Про це говорили пред-
ставники Франції; натомість Польща стурбована системними 
проблемами, які виникли внаслідок того, що немає єдиної силь-
ної організації, яка могла б представити всіх адвокатів. Чимало 
делегацій висловилися про загрозливу тенденцію порушення 
прав органів адвокатського самоврядування, що становить за-
грозу для принципу верховенства права.

«Наше беззаперечне право мати незалежні професійні органі-
зації є єдиною запорукою нашого сильного впливу на те, щоб 
панувало верховенство права. Інакше ми не зможемо захисти-
ти права людини», - сказала Марія Слазак, колишній віце-пре-
зидент ССВЕ у своїй ключовій доповіді під час конференції.

Вперше за всю історію проведення президентської конферен-
ції адвокатур українська делегація отримала право на виступ.

Валентин Гвоздій доповів про успіх української адвокату-
ри в розбудові системи самоврядування. Профільний закон  
2012  року, яким сьогодні керується українська адвокатура, є 
одним з найновіших у Європі, однак, у короткий п’ятирічний 
період вдалося створити з нуля європейську самоврядну ор-
ганізацію, яка повністю відповідає стандартам Ради Європи, 
спроможна захистити права адвокатів та виражає єдину пози-
цію адвокатської спільноти. Водночас, форсування реформи 
адвокатури викликає стурбованість, оскільки в основу змін по-
кладена неробоча модель з відцентровими тенденціями. В ре-
зультаті, єдність національного інституту адвокатури може бути 
зруйнована, що становить ризик для унітарної країни.

Заступник Голови НААУ повідомив, що від НААУ та регіональ-
них органів надійшли пропозиції проводити реформу шляхом 
вдосконалення існуючої моделі. У висновку Венеціанської ко-
місії підтверджено її відповідність європейським стандартам 
як за структурою, так і за розподілом повноважень. При цьому, 
проект змін від Робочої групи маніпулює оцінками на відповід-
ність стандартам Ради Європи та навіть входить з ними у пряму 
суперечність.

В кулуарах конференції відбувся цілий ряд зустрічей україн-
ської делегації з президентом Правничого товариства Англії та 
Вельсу щодо підготовки спільного заходу для адвокатів. Також 
проведено низку зустрічей з представниками адвокатур Німеч-
чини та інших європейських країн.

Відбулася зустріч і з президентом адвокатури Казахстану, яка 
зацікавлена у вивченні досвіду України у розбудові адвокат-
ського самоврядування та відстоюванні незалежності професії.

 

8 лютого 2018 року НААУ поінформувала 
ССВЕ про ризики ліквідації адвокатського 
самоврядування в Україні

НААУ поінформувала ССВЕ про ризики знищення адвокатсько-
го самоврядування в результаті прийняття змін до закону “Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність”, який напрацьований Ро-
бочою групою при Раді з питань судової реформи.

8 лютого у Відні відбулася зустріч заступника Голови НААУ, РАУ 
Валентина Гвоздія, голови ВРК Максима Болдіна із третім ві-
це-президентом ССВЕ Маргарет фон Гален.

Українська делегація повідомила про хід підготовки змін до 
чинного закону та численні ризики для ліквідації незалежної 
системи адвокатського самоврядування. Незважаючи на те, що 
з моменту прийняття закону 2012 року відбудована ефективна 
система національних та регіональних органів, пропонується 
пакет невиправданих реальними потребами змін руйнівного 
характеру.

Валентин Гвоздій повідомив, що альтернативно НААУ надала 
до Ради з питань судової реформи погоджену всередині ад-
вокатської спільноти версію змін до чинного закону. Документ 
передбачає еволюційні зміни у діяльності адвокатського са-
моврядування, які посилять інституційну спроможність єдиної 
національної професійної організації. Заступник Голови НААУ 
наголосив на тому, що без сильної самоврядної організації пра-
ва адвокатів будуть позбавлені ефективного інструментарію 
захисту та матимуть декларативний характер.

Зі свого боку, третій віце-президент ССВЕ пані фон Гален за-
певнила, що НААУ і надалі матиме системну інституційну під-
тримку з боку найбільшої професійної організації адвокатів 
Європи. ССВЕ розуміє необхідність такої підтримки в поточних 
обставинах та у жодному разі не схвалюватиме змін до націо-
нального законодавства, які послаблюють статус адвокатури як 
самоврядного та саморегулюючого інституту.

ССВЕ готова провести власну оцінку подібних законодавчих 
ініціатив у разі такого звернення НААУ. ССВЕ також готова пові-
домити Верховну Раду про неприпустимість їхнього прийняття, 
якщо такі законопроекти будуть подані до парламенту.

Третій віце-президент ССВЕ запевнила у тому, що процес під-
готовки змін до закону про адвокатуру перебуває під пильною 
увагою європейського адвокатського співтовариства, і кожен 
етап реформи буде належним чином оцінений європейськими 
колегами.

Під час зустрічі йшлося про те, що з моменту ухвалення чинно-
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го закону українська адвокатура стала історією успіху у розбу-
дові європейських принципів організації професії.

При цьому було акцентовано на тому, що профільний закон 
2012 року повністю відповідає стандартам Ради Європи та за-
безпечує демократичний підхід у формуванні та діяльності са-
моврядування, передбачає баланс повноважень між центром 
та регіонами й стабільну систему стримувань і противаг.

9 лютого у Відні Валентин Гвоздій представив ситуацію в укра-
їнській адвокатурі під час виступу на 46-ій президентській 
конференції, яка відбувалася за участю голів адвокатур країн 
Європи.

1 лютого 2018 року відкрилося представництво 
НААУ в Португалії 

24 січня в Посольстві України в Португалії відбулась зустріч 
Посла України Інни Огнівець із Директором Представництва 
Національної асоціації адвокатів України в Португалії Віктором 
Архіповим.

У ході зустрічі були обговорені питання співпраці Представни-
цтва НААУ з Орденом адвокатів Португалії. Обговорили і від-

криття офісу Представництва НААУ в Лісабоні, який розпочне 
роботу вже 1 лютого 2018 року за адресою: м. Лісабон, вул. Ба-
рау ді Саброза,160С , тел. +351 920 315 411, сторінка у Фейсбук 
facebook.com/naaupt/.

Інформацію для громадян України з контактами Представни-
цтва НААУ в Португалії розміщено у Консульському відділі По-
сольства України в Португальській Республіці.

Окрім того, за сприяння в налагодженні контактів й організацію 
співпраці з Орденом адвокатів Португалії та Національної асо-
ціації адвокатів України Посла України в Португалії пані Інні Ва-
силівні Огнівець та Керівникові консульського відділу Посоль-
ства пану Камарчуку Володимиру Васильовичу були вручені 
Подяки від НААУ.
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Робота Комітету в 2018 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.

2018 року оновлено склад Комітету: до роботи приєдналась ад-
вокат Анна Надточиєва  як представник від Ради адвокатів Ми-
колаївської області; виключений зі складу Комітету адвокат Ігор 
Покотило. Активну співпрацю з Комітетом продовжують підтри-
мувати адвокати Діана Назаренко, Роман Гришанков.

Комітет продовжує взаємодію з іншими комітетами НААУ шля-
хом розгляду відповідних звернень з приводу пропозицій про 
внесення змін до Правил адвокатської етики та вироблення 
спільної позиції з цих питань.

Усього за 2018 рік до Комітету надійшло 5 звернень, з яких роз-
глянуто по суті 100%. З них 4 – щодо порушення правил адво-
катської етики, 1 – щодо роз’яснення Правил адвокатської етики. 

Враховуючи певну конфіденційність роботи Комітету, на думку 
Голови немає підстав для детального звіту діяльності Коміте-
ту, оскільки такий перелік може негативно вплинути на імідж та 
ділову репутацію Комітету. Інформація, вказана у зверненнях, 
також не викладається у звіті, оскільки, є конфіденційною.

Комітет підтримує співпрацю з іншими Комітетами при НААУ, 
проводить зустрічі та консультації з адвокатами, які звертають-
ся до Комітету як з усними, так і письмовими зверненнями, на-
дає консультації з метою допомоги адвокатам у вирішенні про-
блемних питань.

Звіт про діяльність Комітету з питань адвокатської етики
при Національній асоціації адвокатів України 
за 2018 рік

Голова комітету

Циганков Андрій Ігорович
e-mail: a.tsygankov@unba.org.ua
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Звіт про результати роботи Комітету законотворчих 
ініціатив з питань адвокатської діяльності при НААУ за 
2018 рік

Впродовж 2018 року основним викликом для Комітету як і для 
Національної асоціації адвокатів України у цілому стало збе-
реження діючої системи адвокатури в Україні та недопущення 
знищення органів адвокатського самоврядування шляхом при-
йняття законопроекту «Про адвокатуру та адвокатську діяль-
ність» № 9055.

У зв’язку з цим основні зусилля керівництва Комітету та його 
членів були спрямовані на повернення реформи адвокатури 
у конструктивне русло та забезпечення повноправної участі 
професійної організації адвокатів України у процес розробки 
змін до профільного законодавства.

 Зокрема, проводилися зустрічі з представниками депутатсько-
го корпусу задля донесення ключових загроз та ризиків вказа-
ного законопроекту.

Члени Комітету активно долучилися до розгляду вказаного пи-
тання у парламентських комітетах: Комітеті з питань правової 
політики та правосуддя, Комітеті з питань запобігання і проти-
дії корупції та у його підкомітеті з питань взаємодії з громадян-
ським суспільством.

Також на виконання рішення Комітету від 28 вересня 2018 року 
вжито максимальних заходів для висвітлення інформації про 
неприйнятність вищевказаного законопроекту у ЗМІ, зокрема, 
шляхом участі у тематичних вебінарах, конференціях, інтерв’ю 
засобам масової інформації, флешмобах та інших активностях 
у соціальних мережах.

У 2018 році проведено три засідання Комітету, одне з яких від-
булося 21 березня на тему законодавчого врегулювання судо-
во-експертної діяльності в Україні у контексті судової реформи 
відбулося. Участь у заході взяли народні депутати України та 
представники експертних установ та організацій. Сформульо-
вані на засіданні та надані членами Комітету пропозиції відо-
бражено у проекті Закону про судову експертизу та самовря-
дування судових експертів (реєстр. № 8223 від 03.04.2018 р.).

Члени Комітету були активно залучені в процес напрацюван-
ня комплексних змін до Кримінального процесуального кодек-
су України у складі робочих підгруп Комітету Верховної Ради 
України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної 
діяльності. 

З ініціативи Голови Комітету законотворчих ініціативи 24 квіт-
ня 2018 року відбулося перше засідання Координаційної ради 
з питань вдосконалення діяльності адвокатури України та за-
безпечення дотримання прав людини. У засіданні взяли участь 
керівники органів адвокатського самоврядування, а також 
представники Міністерства юстиції України, Служби безпеки 
України та уповноваженого Верховної Ради України з прав лю-

дини. Членами Координаційної ради також підтримано ініціати-
ву Голови Комітету щодо створення у її складі секцій відповідно 
до основних напрямів діяльності Координаційної ради. Спіль-
ним рішенням створено чотири секції, а саме: з дисциплінар-
них проваджень; з питань дотримання європейських стандартів 
у сфері прав людини; з питань реформування законодавства; з 
прав та гарантій адвокатів.

Голова комітету

Ющенко Олексій Олегович
e-mail: o.yuschenko@unba.org.ua
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Звіт Комітету захисту прав людини при 
Національній асоціації адвокатів України 
за 2018 рік

Комітет захисту прав людини є постійно діючим дорадчим коле-
гіальним органом при Національній асоціації адвокатів України, 
який працює з березня 2015 року. Метою діяльності Комітету є 
аналіз практики у сфері захисту прав та основоположних сво-
бод людини, вивчення і застосування методів правозахисної 
діяльності у правових демократичних державах, застосування 
Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, 
Міжнародного пакту про громадські і політичні права, Міжна-
родного пакту про економічні, соціальні і культурні права, За-
гальної Декларації прав людини ООН.

У продовж 2018 року Комітетом було проведено 11 засідань. Ді-
яльність Комітету була зосереджена на 3 основних напрямках: 
захист прав дітей, захист прав людини в кримінальному проце-
сі та захист прав ув’язнених осіб.

Напрямок захисту прав дитини очолила Гнатюк Тетяна, яка 
впродовж  року реалізовувала проект «Захисти свої права». 
Комітет плідно співпрацював з Уповноваженим Президента 
України з права дитини, за його сприяння було проведено низ-
ку інтерактивних семінарів для дітей та підлітків по реалізації 
проектів «Я маю право!» та «Захисти свої права», проведено 
інтерактивні тренінги, щодо роз’яснення основоположних прав 
людини та механізму їх захисту для підлітків. Відповідні заходи 
мали за мету донести до молодого покоління базові принципи 
захисту свої прав та інтересів.

До Міжнародного дня захисту прав дітей Комітет спільно з 
Уповноваженим Президента України з прав дитини, партнера-
ми у громадському секторі провели Перший Всеукраїнський 
форум Національної дитячої ради “Почуй і підтримай дитину”. 
На форумі голова Комітету захисту прав людини при НААУ – 
Ганна Колесник і заступник Голови Комітету Тетяна Гнатюк 
представили проект «Захисти свої права». Під час презентації 
було акцентовано увагу на таких питаннях: 

• права та відповідальність: коли вони виникають?; 

• право на життя та здоров’я, особливості отримання ме-
дичного лікування дитиною; 

• житлові права дітей — сиріт, дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, та осіб з їх числа; 

• як вирішити конфлікт, який виник між старшокласника-
ми?; 

• що робити коли ти став жертвою злочину?; 

• та багато інших. 

Форум виявив справжній інтерес молоді та дітей до їхніх закон-
них прав і свобод, відтак, Комітет, за ініціативи члена Комітету 

Старенького Сергія, прийняв рішення розширити напрямок 
своєї діяльності та в 2019 році реалізувати проект «Адвокат ди-
тини».

Окрім проведення семінарів, круглих столів,  також проводи-
лась робота Комітету щодо надання правової допомоги pro 
bono. Члени комітету після проведення інтерактивних семіна-
рів надавали індивідуальні консультації дітям.

  2018 року до Комітету звернулись діти з інвалідністю, які стали 
заручниками бажання наживи деяких впливових осіб. Ідеться 
про Святошинський дитячий будинок-інтернат для хлопчиків з 
глибокою розумовою відсталістю, який розташований у Свято-
шинському районі м. Київ, вул. М. Котельникова, 51 на території 
понад 3 гектари. У відповідь на таку ситуацію члени Комітету 
привернули увагу ЗМІ до проблем дітей-сиріт, а також напра-
вили звернення на захист дитячої установи до державних та 
місцевих органів. 

Напрямок захисту прав людини в кримінальному провадженні 
очолила безпосередньо Голова Комітету Ганна Колесник.

В лютому 2018 року Комітетом спільно з Радою адвокатів Ві-
нницької області було проведено семінар для адвокатів у Ві-
нниці на тему: "Порушення гарантій адвокатської діяльності з 
моменту затримання особи". Основні питання, які були висвіт-
лені під час семінару:

• Затримання особи. Порушення гарантій адвокатської ді-
яльності під час затримання адвоката.

• Тримання особи в ІТТ: доступ до правової допомоги, 
особливості тримання, правові підстави тримання особи 
в ІТТ.

• Надання правової допомоги в умовах СІЗО. Затримання 
– це не обмеження права здійснювати захист.

Голова комітету

Колесник Ганна Миколаївна
e-mail: a.kolesnyk@unba.org.ua
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• Відбування покарання та доступ до правової допомо-
ги в цивільних, адміністративних та кримінальних про-
вадженнях.

Комітетом було організовано круглий стіл "Досудова доповідь в 
судовому процесі", в якому взяли участь адвокати, судді, проку-
рори, поліція, Міністерство юстиції та ін. Дискусія стосувалася 
таких питань:

 — Значення досудової доповіді для обвинуваченого, її ціль;

 — Соціально-психологічна характеристика у досудовій до-
повіді;

 — Врахування досудової доповіді при постановленні виро-
ку;

 — Вплив досудової доповіді на міру покарання.

2018 року було проведено круглий стіл "Перевищення повно-
важень працівниками поліції та незаконне затримання". На 
круглому столі розглядались питання перевищення повнова-
жень працівниками поліції, де характер дій службової особи 
при перевищенні влади або службових повноважень виража-
ється у тому, що службова особа вчиняє те чи інше діяння по 
службі, яке не входить до її компетенції, або має намір викори-
стати надані владні повноваження задля власної вигоди. Також 
обговорювались проблемні аспекти навчання поліції, зокрема, 
засвоєння знань про права людини.

Впродовж року проведено серію засідань Комітету, присвя-
чених темі електронних доказів. Зокрема, розглядалася про-
блематика застосування електронних доказів: відео з камер 
спостереження; електронних документів; персональних даних, 
які містяться в соціальних мережах; електронного листування; 
носіїв даних; інформації з загально доступних та закритих баз 
даних.

Напрямок діяльності Комітету, що стосується  захисту прав 
ув’язнених осіб, очолив Олег Поваляєв.

Впродовж року члени Комітету брали участь у заходах, органі-
зованих в рамках проекту NORLAU, який реалізовується в Укра-
їні спільно Міністерством юстиції України та Міністерством 
юстиції і громадської безпеки Королівства Норвегія з метою 
підтримки впровадження в Україні інституту пробації. Проект  
має на меті зниження показників повторних правопорушень, 
сприяння в реінтеграції правопорушників у суспільство, змен-
шення кількості ув’язнених та підвищення рівня безпеки су-
спільства в цілому.

У березні 2018 року відбулося чергове засідання Комітету захи-
сту з прав людини. Під час засідання Комітетом було обговоре-
но звернення про надання юридичної допомоги від громадської 
організації "Альянс української єдності". Звернення стосувало-

ся масових неодноразових оголошень про голодування у Зам-
ковій виправній колонії №58 (Хмельницька область). Ув’язнені 
у такий спосіб намагалися привернути увагу до численних ви-
падків свавілля, беззаконня та масових порушень конституцій-
но- гарантованих прав і свобод людини.

До розгляду цього питання були залучені представники гро-
мадської організації, які роз'яснили проблематику звернення, 
неправомірну поведінку працівників колонії та невідповідність 
дій державних органів для вирішення ситуації у цьому пенітен-
ціарному закладі. Було прийнято рішення відправити запити до 
Уповноваженого Президента з прав людини, Генеральної про-
куратури України та Замкової Виправної Колонії №58. 

2018 року Комітет розпочав проект «Надання правової допо-
моги ув’язненим особам». Пілотними установами для його 
реалізації стали Бучанська та Білоцерківська виправні коло-
нії. У рамках проекту понад 120 ув’язнених отримали правову 
консультацію адвокатів-членів Комітету з питань сімейного, 
спадкового та трудового права, порядку отримання паспорту, 
оформлення пенсії, можливості реалізації прав на нерухомість 
тощо.

За ініціативою Комітету з 2018 року система «СІКС» (спеціаль-
на інформаційно-комунікаційна система) надає ув'язненим 
вільний доступ до Єдиного реєстру адвокатів України, в якому 
містяться контактні дані адвокатів та передбачено можливість 
пошуку адвоката за регіоном. 

Члени Комітету Олег Поваляєв та Сергій Старенький у складі 
Робочої групи Підкомітету з питань реформування пенітен-
ціарної системи, діяльності органів виконання покарань та 
пробації Комітету Верховної Ради з питань законодавчого за-
безпечення правоохоронної діяльності впродовж року активно 
брали участь у роботі цього парламентського органу.   

Голова Комітету Колесник Ганна включена до складу Робо-
чої групи з підготовки проекту Стратегії реформування су-
доустрою та судочинства, інших суміжних правових інститу-
тів. Група зокрема була долучена до розробки законопроекту 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
здійснення адвокатської діяльності»; працювала у форматах за-
сідань та круглих столів з тематики реформування профільно-
го законодавства для адвокатури, прокуратури та безоплатної 
правової допомоги.

Члени Комітету захисту прав людини при НААУ впродовж року 
брали участь у законопроектній та аналітичній роботі над змі-
нами до земельного законодавства, удосконаленням порядку 
представництва в цивільному та адміністративному процесі, 
реалізації громадянами конституційного права на професійну 
правничу допомогу.
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Звіт про роботу Комітету медичного і 
фармацевтичного права та біоетики НААУ

І. Підготовка тематичних статей та доповідей

1.  Ганна Гаро, Олександр Корнага, Юлія Плиска “Автономізація 
закладів охорони здоров’я: проблема чи потреба? Юридичні 
аспекти процесу 
bit.ly/2LRfh6B

2. Олег Юдін “Информированное согласие: отказ от ответ-
ственности врача или защита прав пациента?” 
bit.ly/2GEhEW8

3. Вікторія Валах “Ограничение права на образование непри-
витых детей путем введения дистанционного обучения ”  
bit.ly/2GzMtev

4. Вікторія Валах “О возможности реализации права на обра-
зование в дошкольных учреждениях в условиях вспышек 
инфекционных заболеваний”  
bit.ly/2LSqFiQ

5. Ірина Сенюта “Надання психіатричної допомоги за новим 
нормативним регламентом: окремі проблемні питання”  
bit.ly/317fE0E

6. Оксана Кашинцева “На українському фармринку більше 
непатентуватимуть Сонце”  
https://bit.ly/2Ygfozo

7. Сергій Ільченко “Лікар не надав медичну допомогу: яка 
відповідальність загрожує”. – Управління закладом охорони 
здоров’я (спеціалізоване видання для головного лікаря та 
його заступників). – 2018. – №2. – С. 20-25.

8. Сергій Ільченко “Коли відмова надати медичну допомогу – 
законна”. - Управління закладом охорони здоров’я (спеціа-
лізоване видання для головного лікаря та його заступників). 
– 2018. – №2. – С. 26-31.

9. Олег Юдін «Международные (новые) клинические протоко-
лы. Лечить или не лечить — вот в чем вопрос»  
bit.ly/2K6qKgy

10. Олег Юдін «Як правильно оформити відносини з пацієн-
том, якщо за його лікування сплачує третя особа»   
bit.ly/2LXVTVR

11. Тринева Я.О., Куц В.Н. Социальная биоэтика сквозь призму 
глобальной биоэтики. Монография / Междунар. гос. эколог. 
ин-т им. А.Д. Сахарова Бел. гос. ун-та; Т.В. Мишаткина, С.Б. 
Мельнов, Т.Н. Цырдя [и др.]; под ред. канд. филос.наук, 

проф. Т.В. Мишаткиной, д-ра биол. наук, проф. С.Б. Мельно-
ва. Минск: ИВЦ Минфина, 2018. - 518 с.

12. Триньова Я.О. Екологічні проблеми в сучасному глобаль-
но- біоетичному вимірі та роль кримінального права у їх 
вирішенні. Юридична Україна, 2018 (подано до друку)

13. Триньова Я.О. Злочини проти довкілля в системі особливої 
частини кримінального кодексу України: біоетичний погляд 
// НЮА (конференція 18-19.10.2018), м. Харків. Подано до 
друку. Планується участь у міжнародній конференції.

14. Сенюта І.Я. Декларація про вибір лікаря, який надає пер-
винну медичну допомогу: окремі нормативні недоліки 
bit.ly/2GDHCce

15. Сенюта І.Я. Договір про медичне обслуговування насе-
лення за програмою медичних гарантій: окремі штрихи до 
«нормативного портрету» 
bit.ly/2LQfMxT

16. Сенюта І.Я. Підстави виникнення правовідносин у сфері 
надання медичної допомоги: деякі аспекти. Науковий вісник 
Ужгородського національного університету. Серія «Право». 
2018. ― № 50. ― Т. 1. ― С. 107–110.

17. Сенюта І.Я. Правочин як підстава виникнення цивільних 
правовідносин у сфері надання медичної допомоги : Під-
приємництво, господарство і право. 2018. ― № 6. ― С. 66-70.

18. Дмитро Дюжев «Проблема забезпечення медичних прав 
людини в сучасній Україні» (Матеріали Всеукраїнської 
наукової конференції «Українство: динаміка сенсів і вимірів 
національного буття», Донецький юридичний інститут МВС 
України, м. Кривий Ріг, 09.11.2018 р., с. 259-263).

19. Тетяна Матова Суспільне телебачення «Криворіжжя» 
інтерв’ю запис на фейсбуці 08.11.2018 рік «Захист прав 
пацієнтів».

20. Сергій Ільченко “Лікар не надав медичну допомогу: яка 
відповідальність загрожує” // «Управління закладом охоро-
ни здоров’я» (спеціалізоване видання для головного лікаря 
та його заступників). – 2018. – №2. – С. 20-25.

21. Сергій Ільченко «Коли відмова надати медичну допомогу 
– законна» //«Управління закладом охорони здоров’я» (спе-
ціалізоване видання для головного лікаря та його заступни-
ків). – 2018. – №2. – С. 26-31.

Керівник комітету медичного і 
фармацевтичного права та біоетики

Сенюта Ірина Ярославівна
e-mail: i.senyuta@unba.org.ua
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22. Сергій Ільченко «Право на охорону здоров’я: питання дис-
кримінації» (ІІІ Всеукраїнська науково-практичної конфе-
ренції з міжнародною участю. М. Київ, 12.12.2018р.).

23. Андрій Тимофеєв взяв участь у телевізійній програмі «Від-
крита студія» на телеканалі СК-1, м. Житомир.

24. Іриною Сенютою підготовлено дві монографії з медичного 
права:

ІІ. Проведення та участь у науково-практичних 
заходах за тематикою Комітету

1.  Майстер-клас «Захист прав і свобод людини у сфері охоро-
ни здоров'я» (20.02.2018 р., м. Ірпінь (відповідальна – Юлія 
Савелова)).

2. Науково-практичний семінар «Клінічні та юридичні аспекти 
в практиці акушера-гінеколога» (21-25.02.2018р., доповідачі 
– Ганна Гаро та Олександр Корнага).

3. Друге спеціалізоване навчання для адвокатів з медичного 
права (за сприяння ВБО «Українська Фундація Правової До-
помоги») (березень-квітень 2018 р., м. Київ (співорганізатор 
– Комітет медичного і фармацевтичного права та біоетики-
НААУ)).

4. Практичний семінар «Права медичних працівників: сучасні 
реалії та перспективи» (06.04.2018 р., м. Одеса, організато-
ри – члени Комітет медичного і фармацевтичного права та 
біоетики НААУ)).

5. Перший Міжнародний конгрес із репродуктивного права 
(20-21.04.2018 р., м. Київ (співорганізатор – Комітет медично-
го і фармацевтичного права та біоетики НААУ)).

6. Брейн-ринг серед студентів-правників юридичних ВНЗ в 
межах Reproductive Law International Congress (21.04.2018 р., 
м. Київ, співорганізатор - Комітет медичного і фармацевтич-
ного права та біоетики НААУ)).

7. Круглий стіл з панельними дискусіями на тему «Медичне 
право України: окремі питання правореалізації та правоза-
стосування» (20.04.2018 р., м. Львів, співорганізатор – Комі-
тет медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ).

8. Лекція на тему «Доступно про медичну реформу» (15.05.2018 
р., м. Львів).

9. У межах співпраці Комітету медичного і фармацевтичного 

права та біоетики НААУ з Координаційним центром з надан-
ня правової допомоги забезпечено ProBono консультування 
з медичного права.

10. Круглий стіл з медичного права на тему «Медичне право: 
проблеми правореалізації і правозастосування» (21.05.2018 
р., м. Київ (співорганізатор – Комітет медичного і фармаце-
втичного права та біоетики НААУ)).

11. Навчальний тренінг для інспекторів з дотримання прав лю-
дини ізоляторів тимчасового тримання міст Сарни та Кро-
пивницький (22-24.05.2018р., м. Дніпро, доповідач – Ірина 
Сенюта).

12.  Практичний семінар на тему «Практичні аспекти криміналь-
ної відповідальності лікарів та що потрібно знати аби цього 
не допустити» (24.05.2018 р., м. Рівне (лектор – Олександр 
Корнага)).

13. Круглий стіл на тему «Медичне право України: окремі пи-
тання правореалізації і правозастосування» (25.05.2018 р., 
м. Запоріжжя, співорганізатори – члени Комітету медичного і 
фармацевтичного права та біоетики НААУ)).

14. Авторський семінар «Приватна медична практика» 
(02.06.2018 р., м. Одеса, тренер – Олег Юдін)).

15. Майстер клас “Правові ризики для жінок при застосуван-
ні ДРТ” в межах Першого Національного форуму жінок 
(09.06.2018 р., м. Київ, тренер – Оксана Кашинцева))

16. Презентація на нараді Міністерства молоді та спорту Укра-
їни на тему «Окремі аспекти правового регулювання спор-
тивної медицини» (29.11.2018 р., м. Київ (доповідач – Марія 
Остап’юк))

17. Круглий стіл на тему «Проблеми і перспективи сурогатного 
материнства для іноземців в Україні» (23.10.2018 р., м. Київ 

(організатор – Сергій Антонов)).

ІІІ. Підготовка аналітичних матеріалів (висновків, 
коментарів, проектів нормативно-правових 
актів, методичних рекомендацій тощо)

1.  Правовий висновок голови секції з фармацевтичного права 
Комітету медичного і фармацевтичного права та біоети-
ки Оксани Кашинцевої щодо проекту Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
вдосконалення правової охорони винаходів і корисних мо-
делей»;

2. Правовий висновок голови Комітету медичного і фарма-
цевтичного права та біоетики Ірини Сенюти щодо надання 
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пропозицій до проекту Закону України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність (нова редакція) та інших пов’язаних 
законодавчих актів»;

3. Ірина Сенюта є членом робочої групи по розробці законо-
проекту “Про внесення змін до закону України про донор-
ство крові та її компонентів”;

4. Вакцинація у запитаннях і відповідях : методичні рекоменда-
ції (автори – Ірина Сенюта, Христина Терешко);

5. Цивільно-правова відповідальність у сфері надання медич-
ної допомоги: методичні рекомендації (автор – Ірина Сен-
юта).

ІV. Робота зі студентством (юридичні клініки, 
керування науковими роботами, стажування 
тощо)

• Член Комітету медичного і фармацевтичного права та бі-
оетики Ірина Богомазова спільно з слухачами медико-ю-
ридичної клініки, провели виїзне консультування на базі 
Львівського державного обласного спеціалізованого дис-
пансеру радіаційного захисту населення (18.04.2018 р., 
м. Львів) та заходи в межах Всеукраїнського тижня права  
(10-14.12.2018 р., м. Львів).

• Члени Комітету брали участь у координації роботи право-
вої дослідницької групи (Legal Research Group) з медичного 
права на тему “«Альфа і Омега» реформи у сфері охорони 
здоров’я: погляд студентства». Статті студентів опубліковано 
в журналі «Медичне право».

V. Всеукраїнський тиждень права

• Навчальний семінар для адвокатів Харківської області на 
тему «Алгоритм роботи адвоката над медичними справами» 
(06.12.2018 р., м. Харків (організатор – О.Троценко, доповідач 
– І. Сенюта).

• Зустріч з пацієнтами на тему «Допоможи мені»  
(07.12.2018 р., м. Кривий Ріг, доповідач – Матова Т.В.).

• Практичний семінар на тему «5 правових кроків для відкрит-
тя власного медичного бізнесу» (08.12.2018 р., м. Одеса, ор-

ганізатори та виконавці адвокати В. Валах і Н. Маркочева).

• Інтерактивне заняття для відвідувачів дитячої бібліотеки 
(10.12.2018 р., м. Львів, організатор – І. Богомазова).

• ― Лекція для поліцейських Тернівського ВП м. Кривого Рогу на 
тему «Медична реформа в місцях позбавлення волі, захист 
персональних даних та законне використання медичних да-
них затриманих» (10.12.2018 р., м. Кривий Ріг, лектор – Т. Ма-
това).

• Круглий стіл на тему “Запобігання торгівлі людьми з метою 
вилучення органів: окремі правові аспекти» (10.12.2018 р.,  
м. Львів, організатори – І. Сенюта, І. Богомазова).

• ―Семінар «Права та гарантії осіб і дітей з інвалідністю та їх 
законних представників» (10.12.2018 р., м. Надвірна, допові-
дач – М. Остап’юк).

• Інтерактивне заняття для учнів першого класу загальноос-
вітньої школи (11.12.2018 р., м. Львів, організатор – І. Богома-
зова).

• ―Відкрита лекція з медичного права для викладацького скла-
ду ТНМУ (12.12.2018 р., м. Тернопіль, лектор – Н. Калинюк).

• Виступ для школярів КЗШ № 111 Покровський район м. Кри-
вого Рогу на тему «Права та обов’язки малих пацієнтів» 
(12.12.2018 р., м. Кривий Ріг, лектор – Т. Матова).

• Круглий стіл «Медичні та юридичні аспекти проведення 
вакцинації» (13.12.2018 р., м. Одеса, організатори та виконавці 
адвокати В. Валах і Н. Маркочева).

• Лекція для школярів Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ 
ступенів №134 на тему: «Медичне право. Зміни в системі 
охорони здоров’я» (13.12.2018 р., м. Харків, лектор – О. Тро-
ценко).

• Лекція студентам Рівненського економіко-гуманітарного та 
інженерного коледжу на тему "Права та обов'язки пацієнтів“ 
(13.12.2018 р., м. Рівне, лектор – Т. Водоп’ян).

• Семінар на тему “Актуальні організаційно-правові аспекти 
медичної практики”(14.12.2018 р., м. Ужгород, доповідач – Ан-
тонов С.В.).

• Семінар на тему для медичних працівників Вінницької цен-
тральноїрайонної лікарні (14.12.2018 р., м. Вінниця, доповідач 
– О. Корнага).

• Практичний семінар для адвокатів та лікарів «Питання пра-
вового забезпечення медичного бізнесу» (15.12.2018 р., м. 
Одеса, організатори та виконавці адвокати В. Валах та Н. 
Маркочева).
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• ―Понад 10 семінарів для медичних працівників було проведе-
но членом Комітету О. Юдіним.

• Круглий стіл на тему «Біоетичні аспекти правового регу-
лювання ейтаназії та інших суміжних з нею явищ в Україні» 
(18.12.2018 р., м. Київ, організатор – Я. Триньова).

VІ. Міжнародна співпраця Комітету

1. Членство у Європейській асоціації медичного права (нові 
члени EAHL ―Вікторія Валах, Наталія Калинюк).

2. Участь Ганни Гаро у літній школі Співтовариства медичного 
права і політики ім. Жана Моне на тему «У пошуках «дорожньої 
карти» для забезпечення права на охорону здоров’я: порів-
няльні аспекти» у межах діяльності Європейської асоціації 
медичного права (EAHL).

3.Висвітлення на сайті ЄАМП інформації про публікації членів 
Комітету

4. Висвітлення на сайті ЄАМП інформації про річницю ство-
рення Комітету

VІІ. Виступи в ЗМІ та участь у теле- 
радіопередачах

• Участь Оксани Кашинцевої в ефірі телеканалу UA “Тема дня”: 
«Як зробити ліки доступними: про урядовий законопроект» 
(29.06.2018 р.) http://www.1tv.com.ua/video/18600

• Участь Ірини Сенюти та Сергія Антонова в ефірі Lawyers Live 
на тему «Все про медичну реформу в Україні» (02.07.2018 р.) 
http://darwin.lawyer/lawyerslive

• Участь Оксани Кашинцевої в ефір радіо «Голос Столиці»: 
«Про патенту реформу і доступ до лікування» (02.07.2018 р.)  
https://www.youtube.com/watch?v=zuENYy4_R7c

• Участь Ірини Сенюти та Сергія Антонова в ефірі Lawyers Live 
на тему «Медична реформа в Україні», тематика передачі 
присвячена захисту персональних даних у сфері охорони 
здоров’я (13.08.2018 р.) http://darwin.lawyer/lawyerslive

• 5. Коментар Ольги Троценко щодо Закону України «Про за-
стосування трансплантації анатомічних матеріалів людини» 
https://www.youtube.com/watch?v=zYSIJT41VhE&t=21s

https://eahl.eu/sites/default/files/books%20description%20is.pdf
https://eahl.eu/sites/default/files/books%20description%20is.pdf
https://eahl.eu/sites/default/files/news
https://eahl.eu/sites/default/files/news
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Протягом 2018 року Комітет з питань безоплатної правової до-
помоги при Національній асоціації адвокатів плідно працював 
для розвитку системи безоплатної правової допомоги.

Розвиток  системи безоплатної правової допомоги на практиці 
не лише забезпечує  практичну  реалізацію права на професій-
ну правничу допомогу, гарантовану державою можливість для 
доступу осіб до правосуддя, а й забезпечує реалізацію принци-
пу змагальності сторін у процесі та надає повноцінний доступ 
усіх осіб до правосуддя.

Саме тому Національна асоціація адвокатів України, зокрема 
через постійно діючий колегіальний дорадчий орган – Комітет з 
питань БПД,  активно приймає участь в розбудові та вдоскона-
ленні системи безоплатної правової допомоги як необхідного 
елемента в розвитку соціальної, правової держави.

Впродовж 2018 року Комітет з питань БПД збирав, узагальню-
вав і аналізував інформацію з питань надання безоплатної пра-
вової допомоги, приймав участь у проведенні семінарів, тре-
нінгів, конференцій та інших заходів спрямованих на розвиток 
системи БПД,  плідно взаємодіяв з регіональними органами ад-
вокатського самоврядування, громадськими організаціями та з 
установами, діяльність яких повʼязана з  безоплатною правовою 
допомогою.

В процесі співпраці засідання Комітету з питань БПД регулярно 
відвідували представники:

 — Інших комітетів при НААУ; 

 — Регіональних органів адвокатського самоврядування;

 — Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури;

 — Міністерства юстиції України;

 — Координаційного центру з надання правової допомоги;

 — Регіонального центру з надання безоплатної вторинної пра-
вової допомоги у місті Києві;

 — Всеукраїнської благодійної  організації «Українська фунда-
ція правової допомоги»;

 — Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Правоза-
хисна спілка інвалідів».

 Протягом 2018 року Комітетом з питань БПД проведе-
но 13 засідань, на яких, зокрема, розглянуто понад 30 звернень, 
заяв, скарг.

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 
№230  та наказом Міністерства юстиції України від 15 листопа-
да 2013 року №2424/5, Комітет з питань БПД продовжив плідну 
співпрацю з Координаційним центром з безоплатної правової 
допомоги.

За участі Голови Комітету з питань БПД 26 жовтня 2018 року 
було підписано Меморандум про взаєморозуміння  між Наці-
ональною асоціацією адвокатів України, Координаційним цен-
тром з надання правової допомоги, Українською фундацією 
правової допомоги, Українською Гельсінською спілкою з прав 
людини, Харківською правозахисною групою щодо посилення 
експертного потенціалу у сфері доступу вразливих категорій 
населення до правосуддя у кримінальному провадженні.

В цілому, Голова Комітету з питань БПД Вилков С.В. протягом 
2018 року:

 — Регулярно відвідував засідання Ради адвокатів міста Києва.

 — Постійно виступав доповідачем на засіданнях Ради адвока-
тів України.

Звіт про результати роботи Комітету з питань БПД за 
2018 рік. План діяльності Комітету з питань БПД 
на 2019 рік

Голова Комітету з питань БПД

Вилков Сергій Валентинович
e-mail: s.vylkov@unba.org.ua
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 — Працював у складі Робочої групи з дослідження питання 
укладення адвокатами контрактів з Центрами БВПД, створе-
ної на підставі Рішення РАУ №128 від 07 вересня 2018 року.

 — Працював у складі Робочої групи по розробці проекту Ко-
дексу професійної етики і визначення спільних етичних 
принципів у сфері правосуддя.

 — Працював у робочій підгрупі робочої групи при Комітеті ВРУ 
з питань законодавчого забезпечення правоохоронної ді-
яльності щодо напрацювання системних змін до Криміналь-
ного процесуального кодексу України.

 — Виступав доповідачем на семінарах з підвищення кваліфі-
кації для адвокатів більшості регіонів України (в тому чис-
лі: 11 серпня 2018 року – м. Вінниця, 29 вересня 2018 року 
– м. Дніпро, 20 жовтня 2018 року – м. Харків, 10 листопада  
2018 року – м. Черкаси).

 — Входив до складу конкурсної комісії з відбору адвокатів, які 
залучаються до надання безоплатної вторинної правової до-
помоги.

 — Працював у секціях Координаційної ради з питань вдоско-
налення діяльності адвокатури та забезпечення дотримання 
прав людини.

 — 25 травня 2018 року приймав участь у круглому столі на тему 
«Медичне право України: окремі питання право реалізації та 
правозастосування».

 — 04 червня 2018 року приймав участь у круглому столі, ор-
ганізованому Міністерством юстиції України, на тему «Ме-
ханізми протидії зловживанню процесуальними правами у 
виконавчому провадженні».

 — 08 листопада 2018 року, на базі Комітету ВРУ з питань за-
конодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, при-
ймав участь у круглому столі на тему: «Реформування сис-
теми правоохоронних органів: виклики та перспективи».

 — 12-14 листопада 2018 року брав участь у форумі в Берліні 
(Німеччина), присвяченому питанням надання правничої 
допомоги Pro Bono.

 — 01-02 грудня 2018 року брав участь у Стратегічній сесії з 
планування діяльності НААУ на 2019-2022 рр. за участі Голів 
та членів Комітетів при НААУ.

 — 21 грудня 2018 року у Міністерстві юстиції України приймав 
участь у зустрічі щодо організації представництва інтересів 
держави в судах України в умовах адвокатської монополії.

Заступник Голови Комітету з питань БПД Зосименко Г.Р.  

17 серпня 2018 року приймала участь у зустрічі представників 
Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та право-
вої обізнаності Міністерства юстиції України та Координацій-
ного центру з надання правової допомоги, які працюють над 
розробленням механізму відшкодування витрат на безоплатну 
вторинну правову допомогу.

Члени Комітету з питань БПД 02-03 листопада 2018 року при-
ймали участь у Міжнародній конференції «Доступ до право-
суддя для вразливих груп населення у кримінальних справах в 
Херсонській, Миколаївській та Одеській областях».

Голова Комітету та члени Комітету з питань БПД 30 жовтня  
2018 року приймали участь у робочій зустрічі із розгляду Ре-
комендацій щодо надання адвокатами правової допомоги Pro 
Bono.
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Звіт роботи Комітету з питань медіації за 2018 рік

В продовж всього року серед адвокатської спільноти проводи-
лась робота, спрямована на популяризацію медіації і практики 
мирного врегулювання спорів.  Слід окремо виділити наступні 
заходи, які були проведенні за сприяння Комітету.

 

16 лютого 2018р. спільно з Асоціацією адміністративних суддів 
організовано проведення конференції на тему: «Процедура 
врегулювання спору за участю судді: міжнародний та україн-
ський досвід». Даний захід зібрав суддів майже з усіх судових 
ланок для обговорення проблемних питань які виникають під 
час застосування процедури врегулювання спору за участю 
судді.

Підписано Меморандум про співробітництво між Національ-
ною асоціацією адвокатів України, Асоціацією адміністративних 
суддів та Асоціацією податкових радників.

Спільно з Асоціацією адміністративних суддів організовано 
засідання робочої групи, метою якої є підготовка і подання до 
Кабінету Міністрів України відповідних пропозицій щодо змін 
до законодавчих актів, які регулюють компетенцію суб’єктів 
владних повноважень відносно застосування процедури при-
мирення в адміністративному процесі.

 Виконуючи одне з головних завдань Комітету – популяризацію 
медіації, Комітетом спільно з Українською академією медіації 
було організовано і проведено 21 семінар майже в усіх облас-
тях України на тему: «Медіація як інструмент для адвокатів». 
Участь у семінарах взяли понад 4 000 адвокатів, які отримали 
сертифікати про підвищення кваліфікації.

2 листопада 2018 року на базі Вищої школи адвокатури був 
проведений семінар на тему «Медіація як сфера професійної 
діяльності адвоката».

Підготовлено і направлено Голові НААУ, РАУ Ізовітовій Л.П. 
пропозиції щодо змін до Положення про порядок прийняття 
та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка 
може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, які 
затверджені Рішенням РАУ № 120 від 30.08.2014р. та Правил 
адвокатської етики, затверджених Звітно-виборним з’їздом ад-
вокатів України 2017 р. 09.06.2017р. в контексті, що стосуються 
врегулювання спору між адвокатами за участю медіатора.

За сприяння Комітету з питань медіації і керівництва НААУ на 
базі Вищої школи адвокатури проводиться навчальна програма 
«Мистецтво медіації для адвокатів».

Голова комітету

Ситюк Владислав Вадимович
e-mail: v.sytyuk@unba.org.ua
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Звіт науково-методичного Центру досліджень 
адвокатури і права при НААУ за 2018 рік

Керівник Центру досліджень
адвокатури і права при НААУ, к.і.н., доцент

Василик Ірина Богданівна
e-mail: i.vasylyk@unba.org.ua

І. Наукова робота: 

1) Випуск книг

1. Єсюнін С., Ващук Д., Гловацький А. Історія адвокатури Хмельниччини. Серія «Ре-
гіональна історія адвокатури». Том І / Сергій Єсюнін, Дмитро Ващук, Антон Гло-
вацький. – К.: КВІЦ, 2018. – 324 с.: іл.

2. Лугова О., Василик І.  Адвокатська та громадсько-політична діяльність Воло-
димира Бемка і Михайла Західного / Олена Лугова, Ірина Василик: монографія. 

– Серія «Адвокатська біографістика». – К.: КВІЦ, 2018. – 200 с.: іл.

2) Видання науково-популярної продукції:

1. Випуск настінного ілюстрованого календаря «Адвокати – творці Соборної Укра-
їни» (до 100-річчя проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки і 

Західно-Української Народної Республіки).

3) Наукова розробка книг:

у розробці 6 книг з історії адвокатури.

4) Наукові заходи:

1. Організація і проведення Всеукраїнського круглого столу «Історія адвокату-
ри Івано-Франківщини» та підписання меморандуму про співпрацю між НААУ, 
Радою адвокатів Івано-Франківської області та Юридичним інститутом Прикар-
патського національного університету ім. В. Стефаника, 27 червня 2018 р., м. Іва-
но-Франківськ;

2. Участь Центру досліджень адвокатури і права при НААУ в міжнародній науковій 
конференції «Історична наука та освіта в Україні: інновації, виклики, перспекти-
ви» та Урочистій Академії до 25 річчя заснування історичного факультету Терно-
пільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, 30-31 травня 
2018 р., м. Тернопіль.

3. Співорганізація проведення всеукраїнської наукової конференції «Західноу-
країнська Народна Республіка: відгомін століття», приуроченій 100-літтю утво-
рення ЗУНР, м. Бережани, Тернопільська область.

4. Організація і проведення круглого столу «Історія адвокатури Буковини» на базі 
Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.
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5) Опубліковані статті, наукова апробація:

1. Василик І. Адвокати – ювіляри 2017 року: постаті, що увійшли в історію // 
Вісник НААУ, № 4(42) квітень 2018. – С. 57-63.

2. Василик І. Адвокат Володимир Лучаківський: мер міста Тернополя, пись-
менник, перекладач (до 180-річя від дня народження) // Вісник НААУ,  
№ 5(43) травень 2018. – С. 63-64.

3. Василик І., Андрусяк Т. Адвокат Олександр Кониський – автор духовного 
гімну України // Вісник НААУ, № 6(44) червень 2018. – С. 62-64.

4. Древніцький Ю., Василик І. Володимир Старосольський – адвокат політичних 
прав українців (до 140-річчя від дня народження) // Вісник НААУ, №7-8 (45) 
серпень 2018. – С. 93-96.

5. Василик І., Басара-Теліщак Г. Адвокат Буковини Микола Василько (до 150-
річчя від дня народження) // Вісник НААУ, № 9(46) вересень, 2018. – С. 60-64.

6. Василик І., Басара-Теліщак Г. Адвокати і композитори – Анатоль Кос-Ана-
тольський і Богдан Весоловський // Вісник НААУ, №10(47) жовтень 2018. 
– С. 60-62.

7. Василик І., Заяць О. Міська адвокатура Галичини та Західного Поділля XІV-
XVIII ст. // Вісник НААУ, № 11(48) листопад 2018. – С. 57-64.

8. Василик І.Б. Історія адвокатури України: стан наукових досліджень та пер-
спективи розвитку // Міжнародна наукова конференція «Історична наука 
та освіта в Україні: інновації, виклики, перспективи», 30-31 травня 2018 р., 
м. Тернопіль.

9. Василик І.Б. Кость Левицький у державному будівництві ЗУНР // Збірник 
матеріалів Всеукраїнської наукової конференції «Західноукраїнська народна 
республіка: відгомін століття» 6 листопада 2018 р., м. Бережани / Уклад. О. 
Лугова,  Б. Луговий. Тернопіль, ТзОВ «Терно граф», 2018. – 148 с. – С. 5-7.

10. Василик І.Б. Правила адвокатської етики України та ЄС: порівняльний аспект 
// Адвокатура: минуле, сучасність та майбутнє: матер. VІІІ Міжнар. наук.-пр-
акт. конф.: (м. Одеса, 17 листопада 2018 р.) / редкол.: Н.М. Бакаянова (голова) 
та ін. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 822 с. – С. 721-723.

11. Василик І.Б. Роль адвокатури в об’єднанні УНР та ЗУНР // Міжнародна 
конференція «СОБОРНІСТЬ УКРАЇНИ: ПРАВОВИЙ ВИМІР», 29 листопада  
2018 р., м. Київ, Київський національний університет ім. Т. Шевченка.

12. Василик І.Б. Роль Національної асоціації адвокатів України у відродженні 
історії адвокатури // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної кон-
ференції «VІI Міждисциплінарні гуманітарні читання» 21 листопада 2018 
р., м. Київ, – С. 107-113.
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ІI. Методична робота: 

Відкриття кабінетів історії адвокатури та іменних аудиторій адво-
катів у вищих навчальних закладах регіонів
(підготовка наочного матеріалу — стендів)

1. Відкриття Кабінету історії адвокатури Івано-Франківщини на базі Юридичного Ін-
ституту Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, 27 
червня 2018 р., м. Івано-Франківськ;

2. Відкриття Кабінету історії адвокатури Бережанщини на базі ВП НУБіП України 
«Бережанський агротехнічний інститут», м. Бережани, Тернопільська область, 
06 листопада 2018 р.;

3. Відкриття навчальної аудиторії імені адвокатів Володимира Бемка і Михайла За-
хідного у Бережанській гімназії ім. Б. Лепкого, м. Бережани, Тернопільська об-
ласть, 06 листопада 2018 р.;

4. Відкриття навчальної аудиторії імені адвоката і першого мера-українця міста 
Тернополя Володимира Лучаковського на базі Тернопільського національного 
педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка, м. Тернопіль, 07 листопада 
2018 р.;

5. Відкриття Кабінету історії адвокатури Буковини на базі Юридичного Інституту 
Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, 09 листопада 
2018 р., м. Чернівці.

ІІІ. Просвітницькі проекти:

1. Участь у Парламентських слуханнях «Стан, проблеми та перспективи охорони 
культурної спадщини в Україні», проведених 18 квітня 2018 р. на виконання По-
станови Верховної Ради України від 8 лютого 2018 року №2290-VIII. Підготов-
ка матеріалів для удосконалення Національної програми НААУ «Увіковічнення 
пам’яті про адвокатів України».

2. Розробка проекту «Адвокати в товаристві «Просвіта» (до 150 - річчя товариства 
«Просвіта»).

3. Розробка проекту «Адвокати у пам’яті народу» (пошук і опис меморіальних до-
шок, таблиць, музейних експозицій тощо, присвячених адвокатам).

4. Розробка проекту і пошук матеріалів для наукового дослідження «Діяльність ад-
вокатів у Науковому товаристві ім. Т. Шевченка (до 145 річчя заснування)».

5. Публікація статей в рубриці «Історія адвокатури України» у Віснику НААУ. 

6. Наповнення сторінки у соціальній мережі Facebook - Проект «Історія адвокатури 
України».  

7. Розробка проекту з онлайновим, суспільно-історичним, науково-популярним ви-
данням «Історична правда»

IV. Мистецькі проекти: 

1. Урочиста Академія «Адвокати Тернопілля в історії України», 06 листопада 2018 р. 
у м. Бережани, Тернопільська область. 

2. Урочиста презентація книги Центру досліджень адвокатури і права НААУ та Ради 
адвокатів Хмельницької області «Історія адвокатури Хмельниччини» у Хмель-
ницькій обласній філармонії, м. Хмельницький, 19 грудня 2018 р.;

3. Проведення поетично-музичного заходу «Адвокатура літературна та мистецька» 
у рамках урочистої презентації книги Центру досліджень адвокатури і права «Іс-
торія адвокатури Хмельниччини» у м. Хмельницький, 19 грудня 2018 р.;
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Партнери наукових розробок та освітніх заходів Центру 

досліджень адвокатури і права

• Обласні Ради Адвокатів; 

• Ягеллонський університет, юридичний факультет, кафедра історії права, Респу-
бліка Польща;

• Науковий осередок адвокатури імені адвоката Вітольда Байєра, редакція журна-
лу “Палестра” при Найвищій Раді Адвокатів Польщі;

• Національна академія правових наук України;

• Інститут історії НАН України;

• Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України;

• Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України;

• Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського;

• Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

• Національний університет «Києво-Могилянська академія»;

• Львівський національний університет ім. І. Франка;

• Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого (м. Харків);

• Національний університет "Одеська юридична академія";

• Національний університет “Львівська політехніка”, Інститут психології і права;

• Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича;

• Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гна-
тюка, історичний факультет, Центр сучасних наукових досліджень;

• Хмельницький університет управління та права;

• Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки;

• Університет митної справи і фінансів, м. Дніпро;

• Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, м. Івано-Фран-
ківськ;

• Чернігівський національний технологічний університет, юридичний факультет;

• Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, м. Ніжин, Чернігівська 
область

• ПВНЗ “Європейський університет”, юридичний факультет;

• Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Т. Шевченка;

• Інститут кримінально-виконавчої служби Національної академії внутрішніх 
справ;

• Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природо-
користування України “Бережанський агротехнічний інститут”; Надвірнянський 
коледж Національного транспортного університету;

• Тернопільська обласна державна адміністрація;

• Збаразька районна рада;

• Міжнародна асоціація істориків права;

• Національний історико-меморіальний заповідник “Биківнянські могили”;

• Державний архів Львівської області;

• Державний архів Тернопільської області;

• Борщівський обласний краєзнавчий музей;

• Державний історико-архітектурний заповідник у м. Бережани;

• Бережанська гімназія ім. Б. Лепкого, м. Бережани;

• Раковецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів імені адвоката Бориса Козуб-
ського, Збаразький район, Тернопільська область;

• Коломийський економіко-правовий коледж Київського національного торго-
вельно-економічного університету, м. Коломия, Івано-Франківська область;

• UA: Українське радіо

• Телеканалу НТК, м. Коломия;
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Звіт за 2018 рік про роботу Молодіжного Комітету  
НААУ – UNBA NextGen

Голова комітету

Білоцький Владислав Валерійович
e-mail: v.bolotskyi@unba.org.ua

До Ради NextGen увійшли 10 молодих адвокатів.

8 членів Ради призначені терміном на 1 поточний рік Головою 
НААУ, РАУ за поданням Голови Комітету. Голова NextGen Вла-
дислав Білоцький та його заступник Катерина Ковалевська 
увійшли до Ради Комітету за посадою.

Повний склад Ради з короткими презентаціями кожного з чле-
нів команди NextGen

Сергій Барбашин – адвокат, керуючий партнер Trustme Law 
Firm. Спеціалізується у сфері права інтелектуальної власності 
та вирішенні судових спорів. У сфері інтелектуальної власності 
займається реєстраціями об’єктів, оскарженням неправомір-
них відмов у реєстраціях, а також здійснює розробку ліцензій-
них договорів, створення та підтримання портфелів інтелек-
туальної власності підприємств. Активна участь у вирішенні 
судових справ грунтується на досвіді у сфері господарського, 
корпоративного та податкового права, здобутому в ході юри-
дичного супроводження бізнесу в Україні та поза її  межами (IT, 
консалтинг, виробничі компанії тощо).

Таїсія Білоцька - адвокат, партнер адвокатського об’єднання 
Berylstone. Практикує в юриспруденції більше 8 років, отри-

мала свідоцтво на право зайняття адвокатською діяльністю 
в 2017 році. Протягом 2010-2013 років брала активну участь 
в імплементації європейського законодавства. На сьогодні в  
АО Berylstone здійснює захист приватних клієнтів та врегулю-
вання конфліктів, а також спеціалізується у практиці трудового 
права

Владислав Білоцький - адвокат, керуючий партнер адвокат-
ського об’єднання Berylstone, є одним кращих фахівців у праві 
інтелектуальної власності. Входить до складу Ради адвокатів  
м. Києва, Комітету з міжнародних зв’язків при НААУ, очолює 
представництво НААУ в Мексиці. Успішно практикує більше 10 
років, в 2009 році отримав статус адвоката. Berylstone в 2018 
році було номіновано на «Відкриття року» за версією спеціалі-
зованого видання «Юридична практика».

Віталій Власюк - адвокат, керуючий партнер юридичної фір-
ми ePravo та адвокатського об’єднання Twin Lawyers, кандидат 
юридичних наук, викладач з міжнародного права та права Ради 
Європи. Заступник голови Комітету з міжнародних зв’язків при 
НААУ та голова Комітету з міжнародного права Асоціації ад-
вокатів. Має досвід державної служби, представляв Україну в 

Кількість проведених засідань Молодіжного 
комітету за 2018 рік – 14;

Кількість проведених освітніх заходів для 
молодих адвокатів за 2018 рік -  19;

Кількість проведених неформальних заходів за 
2018 рік – 9 UNBA NextGen, як і інші комітети НААУ, має 

статус консультативно-дорадчого органу при 
НААУ і націлений на аудиторію молодих ад-
вокатів, їхні професійні потреби, інтеграцію 
до професійної спільноти і відкритий діалог з 
більш досвідченими колегами. Діяльність ко-
мітету включає організацію освітніх заходів та 
активізацію міжнародних зв'язків.
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справах «Юлія Тимошенко проти України» та «Олександр Вол-
ков проти України» у ЄСПЛ. Засновник та голова ГО «Асоціація 
з пошуку та повернення активів» (ГО «АППА»), входить до Гро-
мадської ради при Національному агентстві з питань розшуку, 
виявлення та управлінням корупційними активами (АРМА). Ав-
тор монографій, підручників та багатьох публіцистичних і нау-
кових статей.

Іван Гречківський - адвокат, керівник адвокатського бюро 
Гречківського. Спеціалізується на корпоративному праві та ви-
рішенні спорів, бере участь у представництві іноземних та укра-
їнських клієнтів в господарських та адміністративних спорах. 
Активно залучений у розвиток адвокатського самоврядування 
та міжнародних контактів української адвокатури. З 2016 року 
очолює Комітет з міжнародних зв’язків при НААУ. За посадою є 
членом Ради правління Міжнародної асоціації юристів (ІВА) та 
представником української адвокатури при Раді адвокатських 
та правничих товариств Європи (ССВЕ). Як представник НААУ 
входить до Ради правління Міжнародної асоціації юристів (IBA)

Юрій Григоренко – адвокат, арбітражний керуючий. Активно 
залучений у діяльність адвокатського самоврядування та за-
хист прав адвокатів. Секретар Комітету захисту прав адвокатів 
та гарантій адвокатської діяльності при НААУ, спікер Комітету 
захисту професійних прав адвокатів та реалізації гарантій ад-
вокатської діяльності Ради адвокатів Одеської області, член ко-
мітету АПУ з конкурсного права; член Комітету господарсько-
го права і процесу Ради адвокатів Одеської області. За період 
2016-2017 р.р. багаторазово відзначався почесними грамотами 
НААУ, ОБСЄ, Ради адвокатів Одеської області, ГТУ юстиції в 
Одеській області;  2017 року Міністерством юстиції України ви-
знаний кращим молодим адвокатом України.

Олег Клим'юк – адвокат, адвокатське бюро Гречківського, за-
кінчив факультет міжнародних відносин  Інституту міжнарод-
них відносин КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю  
“Міжнародне право, має статус сертифікованого перекладача 
англійської мови. Активно залучений у розвиток міжнародних 
контактів української адвокатури, є секретарем Комітету з між-
народних зв’язків при НААУ. З 2016 року є  менеджером команд 
українських адвокатів на чемпіонатах з футболу MundiAvocat 
та EuroLawyer. У 2008-2009 рр. за програмою обміну вивчав 
китайську мову в Тянцзінскому політехнічному університеті 
м Тянцзінь, КНР. Під час навчання брав участь в правознав-
чих конкурсах, серед яких став фіналістом Leavitt Institute 
Jury Trial Competition, отримав Почесну грамоту Association 
For Organization and Promotion of Willem C. Vis International 
Commercial Arbitration Moot. З 1 вересня 2013 року – помічник 
Почесного консула Республіки Мальта в м. Києві.

Катерина Ковалевська – адвокат, керуючий партнер Адвокат-
ського бюро «Катерини Ковалевської».  Має п’ятнадцятирічний 
досвід в сфері захисту бізнесу, вирішення спорів у судовому 
порядку, з яких останні десять років надає правову допомогу 
юридичним особам та власникам бізнесу, як адвокат. Є зна-
ним експертом у галузі сімейного права. Почесний член Союзу 
юристів України, входить до складу Ревізійної комісії останньо-
го. Випускник всеукраїнської програми професійного розвитку 
для адвокатів «Адвокат майбутнього». Має низку відзнак та на-
город від професійних громадських організацій.

Олена Мироненко-Шульган – адвокат, керуючий партнер 
адвокатського об’єднання «DéFENSE», закінчила юридичний 
факультет КНУ імені Тараса Шевченка. Практикує в юриспру-
денції більше 9 року, працювала в адвокатських об’єднаннях та 
в іноземній компанії- світовому лідері з роздрібної торгівлі. З 

2015 року активно бере участь в адвокатському самоврядуван-
ні. На сьогодні спеціалізується в галузі міграційного, міжнарод-
ного комерційного, цивільного та господарського права.

Наталія Неупокоєва – адвокат, отримала свідоцтво про право 
на зайняття адвокатською діяльністю 2009 року, спеціалізуєть-
ся у сфері кримінального та сімейного права. В 2015  році стала 
учасником тренінгу в Європейському суді по правам людини, 
м. Страсбург, Франція.  Загальний стаж в галузі права складає 
13 років. Має досвід роботи в суді загальної юрисдикції, фінан-
совій установі.

Євгенія Хахіна - адвокат, керівник адвокатського бюро Євгенії 
Хахіної. Практикує в юриспруденції більше 15 років, 7 з яких - ад-
вокатська практика.  Спеціалізується на кримінальних справах. 
2010 була однією із претенденток на посаду юриста в Раду Єв-
ропи. В 2017 пройшла спільний тренінг Ради Європи та ЄСПЛ.

 

23 червня 2018 року Комітет стартував з проведення масш-
табного Young Lawyers` Summer Gathering, який зібрав 
близько 300 молодих адвокатів та юристів.

За півроку діяльності NextGen провів 19 тренінгів, семінарів та 
майстер-класів. Основною особливістю таких освітніх заходів 

стала орієнтованість на інтереси власне молодих адвокатів 
України. Заходи відбулися майже з усіх галузей права – по-
даткового, фінансового, кримінального, права інтелектуальної 
власності, господарського права, права Європейського Сою-
зу. Серія семінарів були присвячені інноваційним технологіям 
в юриспруденції (LegalTech), розвитку необхідних навичок з 
маркетингу, публічних виступів. Першим навчальним заходом 
NextGen став семінар відомого адвоката, голови представни-
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цтва НААУ в Росії Іллі Новікова, який обрав провокаційну назву 
для дискусії з молодою аудиторією - «Робота адвокатів у юрис-
дикціях без правосуддя». NextGen організував серію зустрічей 
з відомими адвокатами, які успішно представляють клієнтів у 
резонансних кримінальних справах. Цей цикл семінарів про-
йшов під назвою «Робота адвоката у справах з політичною 
складовою».

Молодіжний Комітет NexrGen фокусується також  на важливих 
соціальних питаннях, пов’язаних з формуванням правової куль-
тури вразливих груп, дітей та молоді. Комітетом було проведено 
круглий стіл про роль адвоката у протидії булінгу (насильства) 
в школах, серія правопросвітницьких занять для учнів загаль-
ноосвітніх шкіл Києва. 

Впродовж півроку NextGen проводив неформальні заходи для 
молодих адвокатів, що є дієвою стратегією розширення профе-
сійних контактів та інтеграції молодої адвокатської спільноти. 
(ФОТО)

Комітет є відкритим до співпраці з молодими адвокатами з усієї 
України та готовий розглядати і спільно втілювати спільні освіт-
ні, інформаційні заходи і проекти.
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1. Загальна інформація про Комітет

Комітет з ІТ-права при НААУ створений Рішенням РААУ №43 від 
30 березня 2018 року.

Основними завданнями Комітету ІТ-права відповідно до за-
твердженого Положення, серед іншого, є:

 — розробка проектів нормативно-правових актів у сфері ІТ, 
пропозиції до них і чинного законодавства, внесення їх на 
розгляд РАУ; 

 — узагальнення та аналіз кращих практик правореалізації і 
правозастосування у сфері ІТ-права;  

 — підготовка аналітичних та методичних матеріалів для адво-
катів у сфері ІТ-права;

 —  участь в організації та/або проведенні семінарів, конферен-
цій, тренінгів та інших заходів НААУ;  

 — розробка навчальних програм, спрямованих на підвищення 
кваліфікації адвокатів за спеціалізованою тематикою;  

 —  співпраця з профільними вищими навчальними закладами 
з метою спільної участі в наукових, дослідницьких, грантових 
програмах і проектах, спрямованих на розвиток ІТ-права;  

 — взаємодія з регіональними органами адвокатського само-
врядування з питань, що належать до його компетенції;   

 — співпраця з громадськими об’єднаннями з метою підготовки 
пропозицій щодо розв'язання суспільно важливих питань, 
пов’язаних із забезпеченням прав людини у сфері ІТ для їх 
врахування органами влади у своїй роботі. 

2. Робота щодо залучення членів Комітету

На момент створення Комітету бажання брати участь в роботі 
комітету виявило 12 осіб, персональний склад Комітету був за-
тверджений Розпорядженням № 37 від 11 травня 2018 року.

У грудні 2018 року було оголошено відкритий конкурс до скла-
ду Комітету. Про подання відповідних заяв комітет повідомили 
у належному порядку 4 претенденти.

3. Робота щодо внесення пропозицій та змін до 
актів НААУ, шо стосуються організації діяльності 
адвокатури України

Комітетом у 2018 році розроблено Концепцію введення елек-
тронного генерування ордерів на надання правової допомоги 
адвокатом. 

Пропозиція полягає в введенні електронної форми генеру-
вання ордерів на надання правової допомоги адвокатом через 
Особистий кабінет адвоката сформований в межах ресурсу 
Єдиного Реєстру Адвокатів України, що дасть можливість кож-
ному адвокату в онлайн режимі генерувати відповідний ордер, 
якому буде присвоєно унікальний номер та форма якого буде 
стандартизована для всіх користувачів.

Для обговорення даної теми була створена окрема робоча гру-
па.

4. Робота щодо співпраці з громадськими 
організаціями, інституціями, навчальними 
установами

Комітетом з ІТ-права був підписаний Меморандум про співпра-
цю з сервісом онлайн-освіти Online Law School.

Члени комітету з ІТ-права є тренерами у навчальних програмах 
Online Law School, в тому числі online школи з ІТ-права.

Звіт про результати роботи Комітету з IT-права за 
2018 рік

Голова Комітету з питань IT–права 

Бачинський Тарас Володимирович
e-mail: t.bachynskyy@unba.org.ua
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Звіт за 2018 рік про роботу Комітету Експертного 
забезпечення адвокатської діяльності

Голова комітету

Федчишина Віолетта Віталіївна
e-mail: —

Комітет експертного забезпечення адвокатської 
діяльності НААУ створений з метою підвищення 
ефективності використання сучасного рівня 
судової експертизи в адвокатській практиці.

Основні напрямки роботи – підготовка та надання рекоменда-
цій (практичної допомоги) адвокатам при призначенні судових 
експертиз та експертних досліджень з метою захисту прав та 
інтересів громадян, юридичних осіб та держави, підготовка та 
надання рекомендацій з метою проведення аналізу висновків 
експертиз та експертних досліджень для визначення їх найе-
фективнішого застосування у професійній діяльності адвоката, 
підготовка та надання рекомендацій (практичної допомоги) та 
ін.

З цією метою за зверненням адвокатів проводились засідання і 
надавалася практична допомога постійно діючих комісій за ви-
дами експертної діяльності. 

Прочитано курс лекцій, в тому числі на запрошення Ради 
адвокатів Луганської області:

• Новації судово-економічної експертизи в кримінальному 
процесі;

• Дослідження обставин і механізму обставин ДТП;

• Висновок експерта  як джерело  доказів у судочинстві Укра-
їни;

• Судова експертиза у цивільному процесі.

• Практичні аспекти використання спеціальних знань в адво-
катській діяльності.

Підготовлено  і частково проведено курс лекцій:

• Безпека програмного забезпечення комп'ютерних мереж 
(мережні атаки) та розслідування кіберзлочинів;

•  Правові приклади і вирішення розслідування інцидентів кі-
бербезпеки, призначення комп’ютерно-технічних, телекому-
нікаційних експертиз та досліджень;

• Судово-психологічна експертиза емоційних станів;

• Судово-психологічна експертиза індивідуально-психологіч-
них особливостей підозрюваного, обвинуваченого;

• Судово-психологічна експертиза здатності неповнолітнього 
підозрюваного, обвинуваченого у повній мірі усвідомлювати 
значення своїх дій та керувати ними;

• Судово-психологічна експертиза здатності свідка або по-
терпілого правильно сприймати обставини, які мають зна-
чення для справи, і надавати про них правильні свідчення;

• Судово-психологічна експертиза потерпілих по справах 
щодо зґвалтування;

• Судово-психологічна експертиза психічного стану особи, 
що покінчила життя самогубством (посмертна судово-пси-
хологічна експертиза);

• Судово-психологічна експертиза соціально-психологічних 
особливостей членів злочинної групи;

• Судово-психологічна експертиза комунікативної діяльності 
особи, зафіксованої у відеозапису;

• Судово-психологічна експертиза у справах про відшкоду-
вання моральної шкоди;

• Судово-психологічна експертиза у справах про визнання 
недійсними угод, укладених дієздатною особою;

• Судово-психологічна експертиза у справах по спірних пи-
таннях виховання та визначення місця проживання дитини;

• Судово-психологічна експертиза з питань заподіяння пси-
хологічного впливу;

• Практичні аспекти застосування спеціальних знань при про-
веденні судових будівельно-технічних, оціночно-будівель-
них  та земельно-технічних і земельновпорядних експертиз;

• Предмет та об’єкти судової будівельно-технічної, оціноч-
но-будівельної та земельно-технічної, і землевпорядної екс-
пертизи. 

• Межі  компетенції судового експерта-будівельника та екс-
перта-землевпорядника. експертів різних видів спеціаль-
ностей.

• Оцінка майнової шкоди. Пошкодження та деформації. Ви-



108 Звіт Національної Асоціації Адвокатів України 2018

значення причини утворення та наявності причино-наслід-
кового зв’язку між подією та наслідками.

• Основні принципи та особливості визначення можливості 
розподілу житлової та нежитлової нерухомості.

• Особливості визначення вартості будівництва та вартості 
проектних робіт.

• Визначення причини утворення та наявності причино-на-
слідкового зв’язку між подією та наслідками будівельно-тех-
нічною експертизою.

• Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності

• Методичні джерела судової експертизи об’єктів інтелекту-
альної власності

• Використання спеціальних знань у справах про порушення 
прав на торговельні марки (знаки для товарів і послуг)

• Основні поняття та методичні положення судової експерти-
зи торговельних марок (знаків для товарів і послуг)

• Використання спеціальних знань у справах про порушення 
прав на комерційні (фірмові) найменування та у справах про 
порушення прав на кваліфіковані зазначення походження 
товарів

• Основні поняття та методичні положення судової експерти-
зи комерційних (фірмових) найменувань та судової експер-
тизи зазначень походження товарів

• Використання спеціальних знань у справах про порушення 
прав на промислові зразки.

• Основні поняття та методичні положення судової експерти-
зи промислових зразків 

• Використання спеціальних знань у справах про порушення 
прав на винаходи (корисні моделі) Основні поняття та ме-
тодичні положення судової експертизи винаходів (корисних 
моделей).

• Використання спеціальних знань у справах про порушення 
авторського права та суміжних прав Основні поняття та ме-
тодичні положення судової експертизи об’єктів авторського 
права та суміжних прав.

• Актуальні питання сучасної судово-медичної експертизи.

• Дослідження експертами обставин і механізму ДТП.
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РАР | Фінансові показники статей балансу Вінницької області за 2018 рік 

Надходження 2017 рік 2018 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення реа-
лізації адвокатського самоврядування в Україні

686398 902506

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

329640 496752

Інші надходження ** 56692 50245

Всього: 1072730 1449503

Витрати

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 242392 202529

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 114356 96197

Витрати на відрядження: 73582 101740

Утримання офісу: 276000 89202

Діяльність РАР, у тому числі: 166070 99040

організація заходів з підвищення кваліфікації адвока-
тів України

66200 41960

витрати на виготовлення ордерних книжок 32560 14046

витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

67310 43034

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріусу, тощо) 577103 484024

Всього: 1449503 1072732

КДКА | Фінансові показники статей балансу Вінницької області за 2018 рік 

Надходження 2017 рік 2018 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 580388 1130893

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

0 18015

Інші надходження 140586 63227

Всього: 720974 1212135

Витрати 2017 рік 2018 рік

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 106096 146910

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 114400 164320

Витрати на відрядження: 44772 83707

Утримання офісу: 37890 88876

Діяльність КДКА, у тому числі: 3963 0

організація заходів з підвищення кваліфікації адвока-
тів України

0 0

витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

3963 0

Інші витрати 413900 728322

Всього: 721021 1212135

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 РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

507

55

12

15

145

860

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

8

67

20

26

280

605
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РАР | Фінансові показники статей балансу Волинської області за 2018 рік 

Надходження 2017 рік 2018 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення реа-
лізації адвокатського самоврядування в Україні

665096 841368

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

314376 228848

Інші надходження ** 64227 213917

Всього: 1043699 1284133

Витрати 2017 рік 2018 рік

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 397739 476415

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 87512 190562

Витрати на відрядження: 52531 84397

Утримання офісу: 4192 30963

Діяльність РАР, у тому числі: 49396 58387

організація заходів з підвищення кваліфікації адвока-
тів України

8030 9760

витрати на виготовлення ордерних книжок 9750 20420

витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

5623 1990

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріусу, тощо) 847866 786161

Всього: 1439236 1626885

КДКА | Фінансові показники статей балансу Волинської області за 2018 рік 

Надходження 2017 рік 2018 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 428136 825885

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

0 12651

Інші надходження 32633 56106

Всього: 460769 894642

Витрати 2017 рік 2018 рік

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 364898 387982

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 178978 189470

Витрати на відрядження: 54138 93352

Утримання офісу: 21840 44678

Діяльність КДКА, у тому числі: 2440 7932

організація заходів з підвищення кваліфікації адвока-
тів України

0 0

витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

2440 7932

Інші витрати 25645 194671

Всього: 647939 918085

Рада адвокатів Волинської області

КДКА Волинської області

Голова Ради адвокатів Волинської області

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

Голова КДКА Волинської області

Веремчук Віктор
e-mail: —

рішень РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

389

22

12

0

74

830

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

0

57

4

243

168

98
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РАР | Фінансові показники статей балансу Дніпропетровської області за 2018 рік 

Надходження 2017 рік 2018 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення реа-
лізації адвокатського самоврядування в Україні

2562851 3349503

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

676684 1277817

Інші надходження ** 540389 642116

Всього: 3779924 5269436

Витрати 2017 рік 2018 рік

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 1067582 1330768

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 469657 595862

Витрати на відрядження: 88388 116979

Утримання офісу: 269551 393863

Діяльність РАР, у тому числі: 257146 337257

організація заходів з підвищення кваліфікації адвока-
тів України

217595 220997

витрати на виготовлення ордерних книжок 0 38472

витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

39551 77788

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріусу, тощо) 210029 279238

Всього: 2362353 3053967

КДКА | Фінансові показники статей балансу Дніпропетровської області за 2018 рік 

Надходження 2017 рік 2018 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту — —

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

— —

Інші надходження — —

Всього: — —

Витрати

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: — —

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

Витрати на відрядження: — —

Утримання офісу: — —

Діяльність КДКА, у тому числі: — —

організація заходів з підвищення кваліфікації адвока-
тів України

— —

витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

— —

Інші витрати — —

Всього: — —

Рада адвокатів Дніпропетровської 
області

КДКА Дніпропетровської області

Голова Ради адвокатів Дніпропетровської області

Лещенко Тетяна
e-mail: —

Голова КДКА Дніпропетровської області

Верба Микола
e-mail: m.verba@vkdka.org

рішень РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

210

67

19

41

461

1236

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

2

52

19

59

310

435
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РАР | Фінансові показники статей балансу Донецької області за 2018 рік 

Надходження 2017 рік 2018 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення реа-
лізації адвокатського самоврядування в Україні

649310 2245600

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

1473960 1207200

Інші надходження ** 0 59800

Всього: 2123270 3512600

Витрати 2017 рік 2018 рік

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 1026010 837200

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 340790 423000

Витрати на відрядження: 70300 120200

Утримання офісу: 87360 94600

Діяльність РАР, у тому числі: 236800 335100

організація заходів з підвищення кваліфікації адвока-
тів України

207100 20500

витрати на виготовлення ордерних книжок 0 48800

витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

29700 13300

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріусу, тощо) 11300 65000

Всього: 1772560 1875100

КДКА | Фінансові показники статей балансу Донецької області за 2018 рік 

Надходження 2017 рік 2018 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 1679925 2684694

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

0 16254

Інші надходження 0 13476

Всього: 1679925 2714424

Витрати 2017 рік 2018 рік

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 1112070 1465613

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 243639 321892

Витрати на відрядження: 188566 273509

Утримання офісу: 66968 101732

Діяльність КДКА, у тому числі: 0 2642

організація заходів з підвищення кваліфікації адвока-
тів України

0 0

витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

0 2642

Інші витрати 48596 129984

Всього: 1659839 2295372

Рада адвокатів Донецької області

КДКА Донецької області

Голова Ради адвокатів Донецької області

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

Голова КДКА Донецької області

Коростеліна Тетяна
e-mail: —

рішень РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

1752

42

5

0

330

2194

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

4

89

6

98

622

795
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РАР | Фінансові показники статей балансу Житомирської області за 2018 рік 

Надходження 2017 рік 2018 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення реа-
лізації адвокатського самоврядування в Україні

585203 701645

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

164030 220392

Інші надходження ** 41983 25125

Всього: 791216 947162

Витрати 2017 рік 2018 рік

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 254852 386471

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 133125 198468

Витрати на відрядження: 79335 32075

Утримання офісу: 60604 84851

Діяльність РАР, у тому числі: 52540 53120

організація заходів з підвищення кваліфікації адвока-
тів України

32710 28782

витрати на виготовлення ордерних книжок 0 0

витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

19830 24338

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріусу, тощо) 68914 60122

Всього: 649370 815107

КДКА | Фінансові показники статей балансу Житомирської області за 2018 рік 

Надходження 2017 рік 2018 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 580388 1130893

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

0 18015

Інші надходження 140586 63227

Всього: 720974 1212135

Витрати 2017 рік 2018 рік

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 106096 146910

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 114400 164320

Витрати на відрядження: 44772 83707

Утримання офісу: 37890 88876

Діяльність КДКА, у тому числі: 3963 0

організація заходів з підвищення кваліфікації адвока-
тів України

0 0

витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

3963 0

Інші витрати 413900 728322

Всього: 721021 1212135

Рада адвокатів Житомирської області

КДКА Житомирської області

Голова Ради адвокатів Житомирської області

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

Голова КДКА Житомирської області

Радушинська Наталія
e-mail: —

рішень РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

136

15

5

0

87

624

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

334

46

25

364

197

483
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РАР | Фінансові показники статей балансу Закарпатської області за 2018 рік 

Надходження 2017 рік 2018 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення реа-
лізації адвокатського самоврядування в Україні

699469 901714

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

558720 1300023

Інші надходження ** 0 533000

Всього: 1258189 2734737

Витрати 2017 рік 2018 рік

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 71340 114069

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 13572 21582

Витрати на відрядження: 135536 329754

Утримання офісу: 81413 107726

Діяльність РАР, у тому числі: 1745938 1492515

організація заходів з підвищення кваліфікації адвока-
тів України

1698578 1439260

витрати на виготовлення ордерних книжок 0 5895

витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

47360 47360

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріусу, тощо) 99669 723219

Всього: 2147468 2788865

КДКА | Фінансові показники статей балансу Закарпатської області за 2018 рік 

Надходження 2017 рік 2018 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 1352769 3215910

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

0 0

Інші надходження 0 85205

Всього: 1352769 3301115

Витрати 2017 рік 2018 рік

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 79480 307300

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 39790 141925

Витрати на відрядження: 44673 67479

Утримання офісу: 54775 53402

Діяльність КДКА, у тому числі: 134591 773368

організація заходів з підвищення кваліфікації адвока-
тів України

126500 762605

витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

8091 10763

Інші витрати 62724 223607

Всього: 416033 1567081

Рада адвокатів Закарпатської області

КДКА Закарпатської області

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

рішень РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

599

9

2

0

401

1296

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

2

48

26

820

764

915
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РАР | Фінансові показники статей балансу Запорізької області за 2018 рік 

Надходження 2017 рік 2018 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення реа-
лізації адвокатського самоврядування в Україні

1332649 2040481

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

1154560 1213198

Інші надходження ** 63115 591695

Всього: 2550324 3845374

Витрати 2017 рік 2018 рік

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 664538 993416

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 159685 217478

Витрати на відрядження: 37971 20121

Утримання офісу: 19580 21717

Діяльність РАР, у тому числі: 723799 211067

організація заходів з підвищення кваліфікації адвока-
тів України

101640 28908

витрати на виготовлення ордерних книжок 0 91393

витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

9307 0

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріусу, тощо) 94095 5393670

Всього: 1699668 6857469

КДКА | Фінансові показники статей балансу Запорізької області за 2018 рік 

Надходження 2017 рік 2018 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 1395687 2846475

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

0 21382

Інші надходження 24875 62165

Всього: 1420562 2930022

Витрати 2017 рік 2018 рік

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 115633 216741

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 59611 47135

Витрати на відрядження: 71751 83483

Утримання офісу: 34519 39747

Діяльність КДКА, у тому числі: 2505 1895

організація заходів з підвищення кваліфікації адвока-
тів України

0 0

витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

2505 1895

Інші витрати 728843 2404593

Всього: 1012862 2793594

Рада адвокатів Запорізької області

КДКА Запорізької області

Голова Ради адвокатів Запорізької області

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

Голова КДКА Запорізької області

Кравцов Вадим
e-mail: —

рішень РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

625

22

3

26

370

1195

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

120

94

2

659

655

641
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РАР | Фінансові показники статей балансу Івано-Фанківської області за 2018 рік 

Надходження 2017 рік 2018 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення реа-
лізації адвокатського самоврядування в Україні

663860 879167

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

203200 511540

Інші надходження ** 188468 160839

Всього: 1055528 1551546

Витрати 2017 рік 2018 рік

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 345413 696294

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 338411 306659

Витрати на відрядження: 55678 54720

Утримання офісу: 214019 277386

Діяльність РАР, у тому числі: 70083 85413

організація заходів з підвищення кваліфікації адвока-
тів України

56633 19248

витрати на виготовлення ордерних книжок 4510 6606

витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

8940 19759

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріусу, тощо) 2262978 62270

Всього: 3286582 1482742

КДКА | Фінансові показники статей балансу Івано-Фанківської області за 2018 рік 

Надходження 2017 рік 2018 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 636685 1191794

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

10700 50358

Інші надходження 17800 32565

Всього: 665185 1274717

Витрати 2017 рік 2018 рік

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 262002 348040

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 117776 215794

Витрати на відрядження: 34916 52469

Утримання офісу: 99710 48242

Діяльність КДКА, у тому числі: 0 2442

організація заходів з підвищення кваліфікації адвока-
тів України

0 0

витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

0 2442

Інші витрати 76552 267499

Всього: 590956 934486

Рада адвокатів  Івано-Фанківської 
області 

КДКА Івано-Фанківської області

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

рішень РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

105

13

18

0

150

86

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

590

17

12

574

446

77
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РАР | Фінансові показники статей балансу Київської області за 2018 рік 

Надходження 2017 рік 2018 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 4580565 9153312

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

2817845 0

Інші надходження 542644 209098

Всього: 7941054 9362410

Витрати 2017 рік 2018 рік

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 1698720 2592237

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 373718 570180

Витрати на відрядження: 0 0

Утримання офісу: 221834 1723478

Діяльність РАР, у тому числі: 357406 268697

організація заходів з підвищення кваліфікації адвока-
тів України

272238 268697

витрати на виготовлення ордерних книжок 0 0

витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

85168 0

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріусу, тощо) 4263745 4207818

Всього: 6915423 9362410

Рада адвокатів Київської області

КДКА Київської області

Голова Ради адвокатів Київської області

Бойко Петро
e-mail: p.boyko@unba.org.ua

Голова КДКА Київської області

Поліщук Володимир
e-mail: —

рішень РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

96

402

13

15

868

10034

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

5

135

67

1179

1171

1434

КДКА | Фінансові показники статей балансу Київської області за 2018 рік 

Надходження 2017 рік 2018 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 2377054 2377054

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

184000 184000

Інші надходження 0 0

Всього: 2561054 2561054

Витрати 2017 рік 2018 рік

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 1820452 3058233

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 395786 659929

Витрати на відрядження: 39717 35765

Утримання офісу: 438638 732993

Діяльність КДКА, у тому числі: 0 0

організація заходів з підвищення кваліфікації адвока-
тів України

0 0

витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

0 0

Інші витрати 470893 265545

Всього: 3165486 4752465
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РАР | Фінансові показники статей балансу міста Києва за 2018 рік 

Надходження 2017 рік 2018 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення реа-
лізації адвокатського самоврядування в Україні

— —

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

— —

Інші надходження ** — —

Всього: — —

Витрати 2017 рік 2018 рік

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 адвока-
тів України

— —

витрати на виготовлення ордерних книжок — —

витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

— —

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріусу, тощо) — —

Всього: — —

КДКА | Фінансові показники статей балансу міста Києва за 2018 рік 

Надходження 2017 рік 2018 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 1042460 2072987

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

0 0

Інші надходження 1173 0

Всього: 1043633 2072987

Витрати 2017 рік 2018 рік

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 343267 547463

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 75519 120442

Витрати на відрядження: 32573 64442

Утримання офісу: 300344 1030245

Діяльність КДКА, у тому числі: 275792 280780

організація заходів з підвищення кваліфікації адвока-
тів України

262858 256917

витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

12934 23863

Інші витрати 16138 29615

Всього: 1043633 2072987

Рада адвокатів міста Києва

КДКА міста Києва

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

рішень РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

827

87

0

0

288

2262

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

38

97

19

40

615

431
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РАР | Фінансові показники статей балансу Кіровоградської області за 2018 рік 

Надходження 2017 рік 2018 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення реа-
лізації адвокатського самоврядування в Україні

437280 623377

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

179914 593525

Інші надходження ** 12160 72692

Всього: 629354 1289594

Витрати 2017 рік 2018 рік

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 330883 345753

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 108090 76066

Витрати на відрядження: 54854 31361

Утримання офісу: 63236 72156

Діяльність РАР, у тому числі: 53593 63002

організація заходів з підвищення кваліфікації адвока-
тів України

30906 27631

витрати на виготовлення ордерних книжок 0 0

витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

4470 35371

Витрати по стажистам 186247 76514

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріусу, тощо) 89713 80840

Всього: 886616 745692

КДКА | Фінансові показники статей балансу Кіровоградської області за 2018 рік 

Надходження 2017 рік 2018 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 598925 893203

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

0 5523

Інші надходження 50000 50000

Всього: 648925 948726

Витрати 2017 рік 2018 рік

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 263831 401846

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 58043 88406

Витрати на відрядження: 19490 24916

Утримання офісу: 36544 93665

Діяльність КДКА, у тому числі: 6584 28717

організація заходів з підвищення кваліфікації адвока-
тів України

4604 20000

витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

1980 8717

Інші витрати 10423 7286

Всього: 394915 644836

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: —

рішень РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

112

4

3

8

100

354

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

1

41

7

285

207

147
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РАР | Фінансові показники статей балансу Луганської області за 2018 рік 

Надходження 2017 рік 2018 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення реа-
лізації адвокатського самоврядування в Україні

219356 312598

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

139200 160613

Інші надходження ** 2886 39092

Всього: 361442 512303

Витрати 2017 рік 2018 рік

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 221702 214800

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 48774 47256

Витрати на відрядження: 35083 63286

Утримання офісу: 1434 655

Діяльність РАР, у тому числі: 18200 19215

організація заходів з підвищення кваліфікації адвока-
тів України

0 6100

витрати на виготовлення ордерних книжок 17100 5880

витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

1100 495

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріусу, тощо) 58230 84294

Всього: 383423 429506

КДКА | Фінансові показники статей балансу Луганської області за 2018 рік 

Надходження 2017 рік 2018 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 299899 778349

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

155000 298682

Інші надходження 0 0

Всього: 454899 1077031

Витрати 2017 рік 2018 рік

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 313600 506328

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 68992 111392

Витрати на відрядження: 22254 86936

Утримання офісу: 19106 39809

Діяльність КДКА, у тому числі: 0 0

організація заходів з підвищення кваліфікації адвока-
тів України

0 0

витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

0 0

Інші витрати 32573 77601

Всього: 456525 822066

Рада адвокатів Луганської області

КДКА Луганської області

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

рішень РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

200

0

2

0

74

12

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

0

9

3

33

84

33
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РАР | Фінансові показники статей балансу Львівської області за 2018 рік 

Надходження 2017 рік 2018 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення реа-
лізації адвокатського самоврядування в Україні

1739036 2855550

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

842024 1033410

Інші надходження ** 490607 798215

Всього: 3071667 4687175

Витрати 2017 рік 2018 рік

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 874532 853079

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 261637 269575

Витрати на відрядження: 87088 72154

Утримання офісу: 207093 610967

Діяльність РАР, у тому числі: 169664 143975

організація заходів з підвищення кваліфікації адвока-
тів України

12100 12900

витрати на виготовлення ордерних книжок 0 0

витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

147148 117467

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріусу, тощо) 426923 261459

Всього: 2026937 2211209

КДКА | Фінансові показники статей балансу Львівської області за 2018 рік 

Надходження 2017 рік 2018 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 1831378 2757303

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

0 19619

Інші надходження 8619 23179

Всього: 1839997 2800101

Витрати 2017 рік 2018 рік

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 1210026 1673962

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 263742 375140

Витрати на відрядження: 38388 53992

Утримання офісу: 315605 408674

Діяльність КДКА, у тому числі: 0 5098

організація заходів з підвищення кваліфікації адвока-
тів України

0 0

витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

0 5098

Інші витрати 13456 18771

Всього: 1841217 2535637

Рада адвокатів Львівської області

КДКА Львівської області

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

рішень РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

2868

44

3

0

497

1644

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

0

318

24

1191

568

669
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РАР | Фінансові показники статей балансу Миколаївської області за 2018 рік 

Надходження 2017 рік 2018 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення реа-
лізації адвокатського самоврядування в Україні

1153901 1237297

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

854795 504252

Інші надходження ** 42350 491964

Всього: 2051046 2233513

Витрати 2017 рік 2018 рік

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 668089 687834

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 160830 146011

Витрати на відрядження: 72490 59372

Утримання офісу: 1919437 581483

Діяльність РАР, у тому числі: 21881 239705

організація заходів з підвищення кваліфікації адвока-
тів України

8471 97353

витрати на виготовлення ордерних книжок 0 0

витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

13410 142352

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріусу, тощо) 447461 91674

Всього: 3290188 1806079

КДКА | Фінансові показники статей балансу Миколаївської області за 2018 рік 

Надходження 2017 рік 2018 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 1018329 1246968

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

0 7206

Інші надходження 0 0

Всього: 1018329 1254174

Витрати 2017 рік 2018 рік

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 290751 490266

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 63966 231223

Витрати на відрядження: 35661 75926

Утримання офісу: 52659 258075

Діяльність КДКА, у тому числі: 14316 0

організація заходів з підвищення кваліфікації адвока-
тів України

14316 0

витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

0 0

Інші витрати 994801 9278

Всього: 1452154 1064768

Рада адвокатів Миколаївської області 

КДКА Миколаївської області 

Голова РАУ Миколаївської області 

Антипченко В’ячеслав
e-mail: v.antypchenko@unba.org.ua

Голова КДКА Миколаївської області

Сторчеус Юрій
e-mail: —

рішень РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

575

49

11

8

207

259

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

0

149

3

324

315

191
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РАР | Фінансові показники статей балансу Одеської області за 2018 рік 

Надходження 2017 рік 2018 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення реа-
лізації адвокатського самоврядування в Україні

2119163 2950235

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

1481520 934527

Інші надходження ** 1280683 1315107

Всього: 4881366 5199869

Витрати 2017 рік 2018 рік

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 1701552 1513363

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 480970 324833

Витрати на відрядження: 27498 38438

Утримання офісу: 4142626 442391

Діяльність РАР, у тому числі: 56589 165684

організація заходів з підвищення кваліфікації адвока-
тів України

24000 25000

витрати на виготовлення ордерних книжок 0 0

витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

32589 140684

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріусу, тощо) 181275 1823359

Всього: 6590510 4308068

КДКА | Фінансові показники статей балансу Одеської області за 2018 рік 

Надходження 2017 рік 2018 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 1544203 2091726

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

153679 63433

Інші надходження 506 281

Всього: 1698388 2155440

Витрати 2017 рік 2018 рік

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 614066 957963

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 138429 175973

Витрати на відрядження: 46165 76371

Утримання офісу: 60456 69497

Діяльність КДКА, у тому числі: 0 0

організація заходів з підвищення кваліфікації адвока-
тів України

0 0

витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

0 0

Інші витрати 686847 11292

Всього: 1545963 1291096

Рада адвокатів Одеської області

КДКА Одеської області

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

рішень РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

135

104

18

8

389

351

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

1155

187

45

877

507

1463
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РАР | Фінансові показники статей балансу Полтавської області за 2018 рік 

Надходження 2017 рік 2018 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення реа-
лізації адвокатського самоврядування в Україні

1312726 1747688

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

836284 1478463

Інші надходження ** 296903 400483

Всього: 2445913 3626634

Витрати 2017 рік 2018 рік

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 403131 539556

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 212266 283323

Витрати на відрядження: 0 11309

Утримання офісу: 73065 122163

Діяльність РАР, у тому числі: 4220 37231

організація заходів з підвищення кваліфікації адвока-
тів України

0 29111

витрати на виготовлення ордерних книжок 4220 8120

витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

0 0

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріусу, тощо) 1296891 1533152

Всього: 1989573 2526734

КДКА | Фінансові показники статей балансу Полтавської області за 2018 рік 

Надходження 2017 рік 2018 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 1957195 3714688

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

0 0

Інші надходження 83720 176462

Всього: 2040915 3891150

Витрати 2017 рік 2018 рік

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 292663 611850

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 151474 311275

Витрати на відрядження: 5170 3311

Утримання офісу: 59664 65845

Діяльність КДКА, у тому числі: 22747 0

організація заходів з підвищення кваліфікації адвока-
тів України

22747 0

витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

0 0

Інші витрати 418061 953405

Всього: 949779 1945686

Рада адвокатів Полтавської області 

КДКА Полтавської області

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

рішень РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

626

18

6

11

516

208

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

1485

61

10

2526

842

262
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РАР | Фінансові показники статей балансу Рівненської області за 2018 рік 

Надходження 2017 рік 2018 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення реа-
лізації адвокатського самоврядування в Україні

745309 1024305

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

181300 538345

Інші надходження ** 124740 294114

Всього: 1051349 1856764

Витрати 2017 рік 2018 рік

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 807414 685587

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 131166 141819

Витрати на відрядження: 78878 38857

Утримання офісу: 54840 86324

Діяльність РАР, у тому числі: 185290 107076

організація заходів з підвищення кваліфікації адвока-
тів України

54041 81269

витрати на виготовлення ордерних книжок 6596 6492

витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

124653 19315

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріусу, тощо) 108258 277677

Всього: 1365846 1337340

КДКА | Фінансові показники статей балансу Рівненської області за 2018 рік 

Надходження 2017 рік 2018 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 1136002 1822140

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

0 1762

Інші надходження 27369 77157

Всього: 1163371 1901059

Витрати 2017 рік 2018 рік

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 544123 766390

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 112665 142611

Витрати на відрядження: 63337 46141

Утримання офісу: 59437 65751

Діяльність КДКА, у тому числі: 17480 0

організація заходів з підвищення кваліфікації адвока-
тів України

17480 0

витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

0 0

Інші витрати 105075 31009

Всього: 902117 1051902

Рада адвокатів Рівненської області

КДКА Рівненської області

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

рішень РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

612

14

12

0

155

1634

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

5

26

27

785

410

1682
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РАР | Фінансові показники статей балансу Сумської області за 2018 рік 

Надходження 2017 рік 2018 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення реа-
лізації адвокатського самоврядування в Україні

401720 457583

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

93123 170484

Інші надходження ** 23984 135912

Всього: 518827 763979

Витрати 2017 рік 2018 рік

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 401720 401515

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 93123 86001

Витрати на відрядження: 23984 105015

Утримання офісу: 518827 33717

Діяльність РАР, у тому числі: 401720 36128

організація заходів з підвищення кваліфікації адвока-
тів України

93123 28167

витрати на виготовлення ордерних книжок 23984 0

витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

518827 7961

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріусу, тощо) 60960 36043

Всього: 1500334 698419

КДКА | Фінансові показники статей балансу Сумської області за 2018 рік 

Надходження 2017 рік 2018 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 1957195 661777

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

0 5286

Інші надходження 83720 0

Всього: 2040915 667063

Витрати 2017 рік 2018 рік

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 291040 438583

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 64029 96488

Витрати на відрядження: 42120 38400

Утримання офісу: 24328 28883

Діяльність КДКА, у тому числі: 1248 0

організація заходів з підвищення кваліфікації адвока-
тів України

1248 0

витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

0 0

Інші витрати 9574 48987

Всього: 432339 651341

Рада адвокатів Сумської області 

КДКА Сумської області

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

рішень РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

330

3

4

0

57

464

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

3

22

7

346

121

180
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РАР | Фінансові показники статей балансу Тернопільської області за 2018 рік 

Надходження 2017 рік 2018 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення реа-
лізації адвокатського самоврядування в Україні

580593 707394

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

158496 190766

Інші надходження ** 181700 125871

Всього: 920789 1024031

Витрати 2017 рік 2018 рік

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 420492 222587

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 92508 49139

Витрати на відрядження: 50663 31293

Утримання офісу: 62430 96327

Діяльність РАР, у тому числі: 22662 45849

організація заходів з підвищення кваліфікації адвока-
тів України

5553 18987

витрати на виготовлення ордерних книжок 1585 7480

витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

7580 10020

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріусу, тощо) 43341 37884

Всього: 692096 483079

КДКА | Фінансові показники статей балансу Тернопільської області за 2018 рік 

Надходження 2017 рік 2018 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 432528 700304

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

0 0

Інші надходження 233017 8290

Всього: 665545 708594

Витрати 2017 рік 2018 рік

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 668702 251569

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 147624 55346

Витрати на відрядження: 28069 42986

Утримання офісу: 56976 89023

Діяльність КДКА, у тому числі: 0 2405

організація заходів з підвищення кваліфікації адвока-
тів України

0 2405

витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

0 0

Інші витрати 21779 63743

Всього: 923150 505072

Рада адвокатів Тернопільської області 

КДКА Тернопільської області 

Голова Ради адвокатів Тернопільської області

Будз Тарас
e-mail:  t.budz@unba.org.ua

Голова КДКА Тернопільської області

Тиханська Тетяна
e-mail: t.tykhanska@vkdka.org

рішень РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

470

4

12

0

111

3601

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

2

14

3

115

173

80
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РАР | Фінансові показники статей балансу Харківської області за 2018 рік 

Надходження 2017 рік 2018 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення реа-
лізації адвокатського самоврядування в Україні

401720 2392445

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

93123 230081

Інші надходження ** 23984 320076

Всього: 518827 2942602

Витрати 2017 рік 2018 рік

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 901754 989793

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 464879 510266

Витрати на відрядження: 35040 24346

Утримання офісу: 77205 124077

Діяльність РАР, у тому числі: 158130 152139

організація заходів з підвищення кваліфікації адвока-
тів України

24101 0

витрати на виготовлення ордерних книжок 0 8100

витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

1139 640

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріусу, тощо) 1281885 1058431

Всього: 2918893 2859052

КДКА | Фінансові показники статей балансу Харківської області за 2018 рік 

Надходження 2017 рік 2018 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 637980 649896

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

0 37793

Інші надходження 0 0

Всього: 637980 687689

Витрати 2017 рік 2018 рік

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 473037 498482

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 244957 256986

Витрати на відрядження: 30937 31100

Утримання офісу: 48303 82219

Діяльність КДКА, у тому числі: 2375 1584

організація заходів з підвищення кваліфікації адвока-
тів України

0 0

витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

2375 1584

Інші витрати 72403 56208

Всього: 872012 926579

Рада адвокатів Харківської області

КДКА Харківської області

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

рішень РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

1179

95

28

11

124

3552

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

13

572

32

183

140

800



130 Звіт Національної Асоціації Адвокатів України 2018

РАР | Фінансові показники статей балансу  Херсонської області за 2018 рік 

Надходження 2017 рік 2018 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення реа-
лізації адвокатського самоврядування в Україні

549582 576107

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

0 150421

Інші надходження ** 277172 341750

Всього: 826754 1068278

Витрати 2017 рік 2018 рік

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 115270 152400

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 69195 96689

Витрати на відрядження: 40906 37472

Утримання офісу: 118104 144284

Діяльність РАР, у тому числі: 314720 246609

організація заходів з підвищення кваліфікації адвока-
тів України

97768 85618

витрати на виготовлення ордерних книжок 0 0

витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

8715 9715

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріусу, тощо) 19773 47941

Всього: 677968 725395

КДКА | Фінансові показники статей балансу  Херсонської області за 2018 рік 

Надходження 2017 рік 2018 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 355743 295159

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

0 79270

Інші надходження 94670 0

Всього: 450413 374429

Витрати 2017 рік 2018 рік

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 217233 224246

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 47791 49626

Витрати на відрядження: 5195 24442

Утримання офісу: 143887 60863

Діяльність КДКА, у тому числі: 601 198

організація заходів з підвищення кваліфікації адвока-
тів України

0 0

витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

601 198

Інші витрати 26229 18860

Всього: 440936 378235

Рада адвокатів Херсонської області

КДКА  Херсонської області 

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

рішень РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

242

11

13

0

69

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

1

36

11

134

72

182

252
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РАР | Фінансові показники статей балансу Хмельницької області за 2018 рік 

Надходження 2017 рік 2018 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення реа-
лізації адвокатського самоврядування в Україні

535395 653538

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

117696 221182

Інші надходження ** 116053 307636

Всього: 769144 1182356

Витрати 2017 рік 2018 рік

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 274438 285481

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 129198 137067

Витрати на відрядження: 33406 30475

Утримання офісу: 76411 114334

Діяльність РАР, у тому числі: 176065 135534

організація заходів з підвищення кваліфікації адвока-
тів України

144694 73536

витрати на виготовлення ордерних книжок 0 0

витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

31371 9210

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріусу, тощо) 94554 233909

Всього: 784072 936800

КДКА | Фінансові показники статей балансу Хмельницької області за 2018 рік 

Надходження 2017 рік 2018 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 242495 308712

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

0 0

Інші надходження 62581 107878

Всього: 305076 416590

Витрати 2017 рік 2018 рік

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 121355 156443

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 26698 34418

Витрати на відрядження: 0 26041

Утримання офісу: 55216 102941

Діяльність КДКА, у тому числі: 0 0

організація заходів з підвищення кваліфікації адвока-
тів України

0 0

витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

0 0

Інші витрати 101807 96747

Всього: 305076 416590

Рада адвокатів Хмельницької області

КДКА Хмельницької області

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

рішень РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

482

18

7

24

63

805

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

1

78

28

393

122

405
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РАР | Фінансові показники статей балансу Черкаської області за 2018 рік 

Надходження 2017 рік 2018 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення реа-
лізації адвокатського самоврядування в Україні

712989 951236

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

499450 446760

Інші надходження ** 32180 139309

Всього: 1244619 1537305

Витрати 2017 рік 2018 рік

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 448266 574730

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 98618 114607

Витрати на відрядження: 37597 44176

Утримання офісу: 18290 14405

Діяльність РАР, у тому числі: 36723 64273

організація заходів з підвищення кваліфікації адвока-
тів України

1807 0

витрати на виготовлення ордерних книжок 486 0

витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

34430 22121

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріусу, тощо) 691300 139408

Всього: 1330794 951599

КДКА | Фінансові показники статей балансу Черкаської області за 2018 рік 

Надходження 2017 рік 2018 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 754143 1069798

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

226000 308387

Інші надходження 144702 1792

Всього: 1124845 1379977

Витрати 2017 рік 2018 рік

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 496624 688861

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 109257 151550

Витрати на відрядження: 17109 35339

Утримання офісу: 35316 55741

Діяльність КДКА, у тому числі: 27629 11234

організація заходів з підвищення кваліфікації адвока-
тів України

26935 4060

витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

694 7174

Інші витрати 27750 40200

Всього: 713685 982925

Рада адвокатів Черкаської області

КДКА Черкаської області

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

рішень РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

163

15

2

0

219

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

185

49

6

446

224

490

498
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РАР | Фінансові показники статей балансу Чернівецької області за 2018 рік 

Надходження 2017 рік 2018 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення реа-
лізації адвокатського самоврядування в Україні

603180 765413

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

165696 273326

Інші надходження ** 12547 37112

Всього: 781423 1075851

Витрати 2017 рік 2018 рік

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 365136 407571

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 80330 88847

Витрати на відрядження: 54879 31004

Утримання офісу: 19091 7886

Діяльність РАР, у тому числі: 86046 8505

організація заходів з підвищення кваліфікації адвока-
тів України

86046 8505

витрати на виготовлення ордерних книжок 0 0

витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

0 0

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріусу, тощо) 77219 86662

Всього: 682701 630475

КДКА | Фінансові показники статей балансу Чернівецької області за 2018 рік 

Надходження 2017 рік 2018 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 410595 575684

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

0 3585

Інші надходження 32263 0

Всього: 442858 579269

Витрати 2017 рік 2018 рік

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 501675 362384

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 110369 79723

Витрати на відрядження: 30265 46883

Утримання офісу: 12764 55694

Діяльність КДКА, у тому числі: 0 0

організація заходів з підвищення кваліфікації адвока-
тів України

0 0

витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

0 0

Інші витрати 6036 10982

Всього: 661109 555666

Рада адвокатів Чернівецької області

КДКА Чернівецької області

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

рішень РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

747

4

2

6

108

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

0

23

0

314

132

47

243
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РАР | Фінансові показники статей балансу Чернігівської області за 2018 рік 

Надходження 2017 рік 2018 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення реа-
лізації адвокатського самоврядування в Україні

514661 776467

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

446180 750563

Інші надходження ** 33400 82235

Всього: 994241 1609265

Витрати 2017 рік 2018 рік

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 355660 483707

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 78509 106475

Витрати на відрядження: 26418 22787

Утримання офісу: 171902 352658

Діяльність РАР, у тому числі: 247705 369411

організація заходів з підвищення кваліфікації адвока-
тів України

112230 97234

витрати на виготовлення ордерних книжок 0 0

витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

0 0

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріусу, тощо) 11819 4033

Всього: 892013 1339071

КДКА | Фінансові показники статей балансу Чернігівської області за 2018 рік 

Надходження 2017 рік 2018 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 1487784 2789886

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

34804 22818

Інші надходження 0 232773

Всього: 1522588 3045477

Витрати 2017 рік 2018 рік

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 309108 489294

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 57279 94621

Витрати на відрядження: 29955 51910

Утримання офісу: 101470 342886

Діяльність КДКА, у тому числі: 84332 47220

організація заходів з підвищення кваліфікації адвока-
тів України

42260 47220

витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

42072 0

Інші витрати 66261 28756

Всього: 648405 1054687

Рада адвокатів Чернігівської області

КДКА Чернігівської області

Голова Ради адвокатів Чернігівської області 

Якуба Галина
e-mail: g.yakuba@unba.org.ua

Голова КДКА Чернігівської області 

Максімова Жанна
e-mail: zh.maksimova@vkdka.org

рішень РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

19

20

2

48

182

2941

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

4

89

11

1944

627

349



135Звіт Національної Асоціації Адвокатів України2018

В И Щ А

Ш К О Л А

А Д В О К А Т У Р И

П Р И  Н А А УVII
В

Ш
А



136 Звіт Національної Асоціації Адвокатів України 2018

Вища школа адвокатури Національної асоціації адвокатів Укра-
їни оновила формат діяльності, зробивши його більше сучас-
ним та доступнішим для адвокатів. Заступник Голови НААУ-РАУ, 
заслужений юрист України Валентин Гвоздій, який є куратором 
Вищої школи адвокатури оновив склад команди, поєднавши 
енергію молодого покоління та мудрість досвідчених спеціа-
лістів. Так, незмінним ректором ВША НААУ залишився Ярослав 
Павлович Зейкан-Міклош, першим проректором Олександр 
Михайлович Дроздов, проректором з організаційно-методич-
ної роботи Ірина Богданівна Василик, введено нову посаду 
Директора ВША НААУ, на яку призначено Савву Євгеновича 
Кузьменка. 

Була затверджена нова концепція Вищої школи адвокатури 
НААУ, яка полягає у максимальній практичній спрямованості 
усіх навчальних продуктів з різних галузей права, підвищення 
рівня доступності в отриманні знань та якісній організації на-
вчального процесу.

Критерії роботи Вищої школи адвокатури:

• Практична спрямованість навчальних заходів;

• Сучасний і комплексний підхід до навчального процесу;

• Зрозумілий та практичний викладений матеріал;

• Доступний та зручний формат навчання;

• Систематизовані знання;

• Обмін досвідом;

• Знання та розуміння тенденцій судової практики України;

• Постійний зворотній звʼязок з адвокатами задля покращення 
якості заходів;

• Полегшення процесу підвищення кваліфікації, реєстрації, 
отримання сертифікатів та інші зручні сервіси;

Лекторський склад ВША:

• 89 лекторів, серед яких не лише практикуючі адвокати, а й 
судді, бізнес-тренери, медіатори, експерти в різних галузях 
права;

• всі лектори є сертифікованими Експертною радою НААУ з 
питань акредитації та сертифікації НААУ;

Галузі права та експертизи, за якими адвокати 
підвищували кваліфікації у ВША:

• кримінальне;

• цивільне;

• сімейне;

• інформаційна безпека;

• інтелектуальна власність;

• судова-технічна експертиза;

• медіація;

• конвенція Європейського суду з прав людини;

• адвокатський гонорар та мистецтво перемовин, ораторське 
мистецтво;

• захист прав адвокатів;

• правила адвокатської етики;

• оподаткування адвокатської діяльності;

• судова практика.

Обовʼязкові курси для стажистів, помічників 
адвокатів та осіб, що повертаються у професію 
адвоката:

• Вищою школою адвокатури НААУ реалізоване рішення Ради 
адвокатів України щодо адаптації та інструктажу молодих 
спеціалістів, майбутніх адвокатів та тих, хто поновлює права 
на адвокатську діяльність;

• обовʼязкові курси реалізовані на базі навчальної онлайн-плат-
форми, яка дозволяє в межах кожного курсу ознайомитись з 
відео-матеріалами, які складають понад 4 години, з тексто-
вими матеріалами у вигляді положень, порядків та інших 
нормативних актів, пройти тестування на закрпілення знань, 
поданих у модулях, та виконати практичні завдання, з якими 
кожен адвокат стикається у повсякденній роботі;

• реалізовано зручний механізм оплати, та миттєвого доступу 
до системи навчання;

• організовано, цілодобову та без вихідних, службу підтрику 

Вища школа адвокатури НААУ
(звіт за 2018 р.)
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для майбутніх адвокатів, де кожна особа, що проходить курс, 
може уточнити причину незаліку, або поставити будь-яке 
уточнююче запитання;

• до процесу перевірки практичних завдань долученно кура-
торів, які щоденно, без вихідних перевіряють усі завдання 
для того, щоб особи, що проходять курс, не чекали зазна-
ченої перевірки і шкидко та в зручний спосіб проходили 
обовʼязкові курси;

Приміщення Вищої школи адвокатури:

• сучасний тренінговий зал, розрахований на 60 учасників;

• трансформаційна модель розташування меблів для реалі-
зації різних форматів навчання, таких як: лекція, зручна ро-
бота з документацією, групова робота адвокатів, медіаційні 
симуляції, тренінг, майстер-клас, та демонстраційна участь 
учасників заходу;

• інтерактивне обладнання залу дозволяє передавати якісне 
відео; онлайн-трансляцію будь-яких заходів; якісний звук, 
який чутно в будь-якій точці залу; надає можливість заря-
дити мобільні присторії під час лекції та скуштувати чай чи 
каву, не заважаючи іншим учасникам заходу;

• на території тренінгового залу працює безкоштовний WI-FI;

Технології та комунікації Вищої школи 
адвокатури:

• суттєве оновлення сайту ВША НААУ: www.hsa.org.ua;

• зручний розклад дозволив вибирати заходи по категоріях, 
залікових балах, часу та даті;

• значно полегшився процес реєстрації в Інтернеті, під час 
відвідування заходу та видачі сертифікатів;

• тепер на реєстрації не потрібно розписуватись у відомості, а 
після заходу електронний сертифікат миттєво надсилається 
на електронну пошту;

• сторінка у Facebook стала потужним джерелом інформації 
як для адвокатів, так і для помічників адвокатів, стажистів та 
правників;

• відкрито You-tube канал, який оновлюється відео-матеріала-
ми з виступів лекторів та експертів Вищої школи адвокатури;

• відкрито Telegram-канал для оперативного інформування 
про заходи ВША, цікаву літературу та новини про і для ад-
вокатів;

• відкрито Instagram-сторінку, на який можна побачити фото-
світлини з усіх подій, які відбуваються у ВША, а також короткі 
онлайн-трансляції заходів.

2018 рік Вищої школи адвокатури в цифрах:

• проведено 167 заходів з підвищення кваліфікації адвокатів;

• видано 3430 сертифікатів з підвищення кваліфікації адвока-
тів;

• видано 13201 заліковий бал з підвищення кваліфікації адво-
катів;

• адвокатами отримано 22 сертифіката медіатора в рамках 
спільної програми з Українським центром медіації;

• 2407 адвоката відвідало заходи з підвищення кваліфікації;

• проведена 21 онлайн-трансляція заходів з підвищення ква-
ліфікації;

• 233 книги купили адвокати;

• кількість підписників у соціальній мережі Facebook зросла 
до 4239;

• 53% адвокатів, які відвідували заходи ВША НААУ, є адвоката-
ми з різних регіонів України;

• 47% адвокатів, які відвідували заходи ВША НААУ, є адвоката-
ми з Києва та Київської області;
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Комунікації Вищої школи адвокатури:

Оновлено сайт ВША

Оновлено сайт Вищої школи адвокатури НААУ, який містить усю 
необхідну інформацію щодо навчальних продуктів ВША, книг та 
семінарів. Ознайомитися із сайтом ВША можна за посиланням: 

hsa.org.ua

Відкрито окремий відео-канал ВША 
на інтернет-хостингу YouTube

Канал містить відеозвернення, відеоблоги, відеовідгуки слухачів та 
викладачів ВША. Передбачено запис відеокурсів. Переглянути відеоканал 
ВША можна за посиланням: 

goo.gl/z8nCPM

Відкрито сторінку Вищої школи адвокатури  
у соціальній мережі Facebook

Сторінка містить анонси про майбутні семінари ВША НААУ, пострелізи, 
звернення викладачів та відгуки слухачів курсів, фотоальбоми із 
проведення семінарів та вручення сертифікатів тощо. Переглянути 
сторінку можна за посиланням: 

https://goo.gl/dA6Kws
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Національна асоціація адвокатів України об’єднує біль-
ше 39 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 асоці-
аціями та національними адвокатурами інших країн працюють 
на міжнародну репутацію української адвокатури та відкрива-
ють нові можливості для розширення масштабів діяльності. 

У складі Національної асоціації адвокатів України діють ко-
мітети та секції, які фокусують свою діяльність на актуальних 
проблемах як адвокатського самоврядування і становлення в 
Україні європейської адвокатури, так і на розвитку різних галу-
зей законодавства. 

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 зро-
бити внесок у творення ключового компоненту правової дер-
жави — незалежної адвокатури, безпосередньо взяти участь у 
розвитку адвокатського самоврядування та напрацюванні за-
конодавства. Партнери НААУ мають можливість долучитися до 
роботи комітетів, секцій та представництв НААУ за кордоном. 
Окрім того, партнерська співпраця надає переваги для про-
фесійного зростання співробітників компаній-партнерів, які 
можуть виступати як експертами на заходах НААУ, так і вдоско-
налювати свій рівень як учасники програм з підвищення квалі-
фікації 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:
goo.gl/LDMyQi

Партнерська програма 2018
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USAID – Агентство 
США з міжнародного 

розвиткуРада Європи
Американська 

Асоціація Адвокатів
Посольство Великої 

Британії в Україні

Асоціація Українських 
правників Америки

Асоціація правників 
Канади

Німецька Федеральна 
палата адвокатів 

DeutscherAnwaltVerein – Спіл-
ка адвокатів
Німеччини

Правниче товариство
Англії та Уельсу

Bar Council of England and 
Wales — Рада адвокатів Англії 

та Уельсу
Республіканська колегія 

адвокатів Білорусі
Асоціація адвокатів 

Грузії

Національна рада 
адвокатів Франції

Національна асоціація 
адвокатів Італії

Національна асоціація 
адвокатів Литви

Федерація правничих 
товариств Канади

Німецький Фонд міжнародного 
правового співробітництва

Міжнародна спілка 
адвокатів

Міжнародна 
асоціація адвокатів

Рада адвокатських та 
правничих товариств 

Європи

НААУ співпрацює з іноземними адвокатурами та 
міжнародними організаціями
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Комунікації НААУ
НААУ працює як сучасна прозора організація, яка публічно звітує про 
свою діяльність, підтримує комунікацію не лише у професійній спіль-
ноті, але і з усім суспільством, з академічними колами, юридичним біз-
несом. Ми підбиваємо підсумки не лише у щорічних звітах, але регу-
лярно публікуємо статистичну інформацію про діяльність всіх органів 
адвокатського самоврядування, в тому числі фінансову.

Новини про діяльність НААУ, експертні коментарі, авторські публікації, 
нормативно-правові документи та рішення, повідомлення про публіч-
ні активності оперативно оприлюднюються всіма каналами корпора-
тивних комунікацій. НААУ відкрита до преси і надає інформацію про 
діяльність адвокатури, публічно роз’яснює позицію професійної спіль-
ноти стосовно судової реформи, змін до законодавства, захисту прав 
громадян. 

Департамент комунікацій НААУ забезпечує оперативне надання ко-
ментарів провідних адвокатів з широкого кола правових питань для 
телеканалів, друкованих та онлайн видань, радіо. Впродовж 2018 року 
адвокати надавали коментарі для телеканалів «Україна», «1+1», ЗІК, 5-й 
канал, регіональних телеканалів, онлайн-видань Censor.net, Лівий Бе-
рег, РБК-Україна, Подробности, Кореспондент, Вести, агенцій Україн-
ські новини, УНІАН, Інтерфакс, друкованих виданнях «Дзеркало тиж-
ня» та «Голос України».  

У співпраці з найбільш авторитетними профільними юридичними ви-
даннями НААУ публікує авторські статті та  організовує інтерв’ю з те-
матики, які становить професійний інтерес для правників-практиків, 
науковців, студентів юридичних спеціальностей. 

Розширюючи аудиторію та прагнучи пояснити складну юридичну те-
матику доступно та зрозуміло, представники РАУ ведуть блоги на ре-
сурсах LB.ua, Лига.net.
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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 зруч-
ному для прочитання та пошуку режимі розміщува-
ти не лише оперативну інформацію про діяльність 
НААУ. Користувачі Інтернет порталу НААУ складають 
242 тис. осіб за рік. Щомісяця портал відвідують 33 
тис. осіб. Щотижня - 8,9 тис. осіб. Щодня 686 осіб.В 
тематичних розділах надано повну інформацію про 
доступ до адвокатської професії, особливості адво-
катської діяльності, профільне законодавство, акти 
НААУ, судову практику та практику Європейського 
суду з прав людини. 

На сайті розміщено електронні версії тематичних та 
щорічних звітів НААУ, методичних посібників та кни-
жок, Вісника НААУ, фото- та відеоматеріали.

Зважаючи на те, що НААУ має міжнародних партне-
рів, Департамент комунікацій підтримує англомовну 
версію сайту. На сайті розміщено Єдиний реєстр ад-
вокатів України (ЄРАУ). Портал є офіційним електро-
нним ресурсом надання інформації з реєстру.

www.unba.org.ua

Посилання на 
свіжий випуск 
“Вісника” на 
сайті НААУ:
goo.gl/ScYZNq

http://www.unba.org.ua 
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Сторінка НААУ у соціальній мережі Facebook постій-
но наповнюється актуальними новинами. В середньо-
му кількість переглядів  Фейсбук сторінки протягом міся-
ця  складає 4 216. Щомісяця 151 нових вподобань сторінки 
(показник за березень 2018 року.).  Сторінка охоплює що-
місяця 32 392 людей. Один допис на сторінці охоплює  
21 856 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 соцмережі Проект публікує найновіші дослідження з іс-
торії адвокатури України, записи тематичних радіопрограм, но-
вини про власне діяльність Центру, інформацію про навчальні 
дисципліни, які Центр розробляє для поглиблення знань сту-
дентів-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 відеоінформа-
ції про діяльність НААУ. Так, канал структурований по таким ру-
брикам: 

• 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 офі-
ційну сторінку в 
twitter:
www.twitter.com/
infounba

Структура комунікацій НААУ дає змогу охопити усі цільові групи за допомогою різноманітних інструментів донесення інформа-
ції та отримання зворотнього зв’зку. 
НААУ продовжує розвиватися та впроваджувати нові інформаційні підходи задля покращення охоплення та інформування адво-
катів та громадськості про діяльність органів адвокатського самоврядування. 

Telegram

2017 року НААУ запустила Telegram-канал з тема-
тичними новинами для оперативного інформування 
професійної аудиторії.

Посилання на канал Національної 
асоціації адвокатів України в Telegram: 
t.me/InfoUNBA 

http://www.twitter.com/infounba
http://www.twitter.com/infounba
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Реформа адвокатури. Виклики незалежності 
професії та загрози європейському вибору

6 вересня 2018 року до Верховної Ради внесено 
як невідкладний законопроект №9055 «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність». Автором 
законодавчої ініціативи є Президент України.

Законопроект викликав серйозне занепокоєння адвокатської 
спільноти ще а етапі його розробки з 2016 року. Тому негай-
но після його офіційної реєстрації у парламенті уже 7 вересня 
2018 року Рада адвокатів України (РАУ)як вищий орган адво-
катського самоврядування прийняла рішення звернутися до 
Верховної Ради України, керівників парламентських фракцій 
та комітетів, позафракційних народних депутатів з приводу не-
припустимості здійснення реформи адвокатури на основі да-
ного законопроекту. 

РАУ аргументувала свою позицію невідповідністю процесу 
розробки законопроекту міжнародним стандартам. Зокрема, 
Рекомендації Ради Європи від 25 жовтня 2000 року та Основні 
принципи ООН щодо ролі адвокатів (14 грудня 1990 року) пе-
редбачають, що все законодавство, яке регулює інститут адво-
катури, не може бути змінено без повідомлення та консультацій 
з професійною організацією адвокатури. 

Цю тезу неодноразово підтримували міжнародні партнери 
НААУ як в ході публічних заходів ССВЕ, ІВА, Міжнародної ко-
місії юристів, самітів національних адвокатур в Європі, так і в 
інтервенційних листах на адресу керівництва Української дер-
жави. Про цю ситуацію НААУ інформувала у учасників 46-ої 
конференції лідерів адвокатур Європи, яка відбувається у Відні 
у лютому кожного року.  НААУ також поінформувала про ризики 
виключення адвокатури  з процесу розробки реформи консти-
туційного інституту захисту посольство США, генерального се-
кретаря Ради Європи, спеціального доповідача ООН з  питань 
незалежності суддів та адвокатів та спеціального радника Ге-
нерального секретаря Ради Європи Режі Брійя, який перебував 
в Україні у лютому 2018 року. 

У резолюціях та зверненнях РАУ висловила низку зауважень до 
ключових розділів та новел законопроекту як таких, що несуть 
реальні ризики для втрати незалежності професії та звуження 
прав і гарантій адвокатської діяльності.

Від імені понад 45 тисяч українських адвокатів НААУ впродовж 
усього 2018 року неодноразово публічно заявляла, що консти-
туційний інститут адвокатури ще ніколи не був настільки близь-
ким до втрати незалежності і можливостей безперешкодно 
виконувати свою конституційну місію захисту прав громадян. 
Темі реформи адвокатури, змісти законопроекту №9055 та 
альтернативним законодавчим ініціативам було присвячено 
десятки авторських статтей і блогів керівництва НААУ. 

В цілому, з моменту внесення законопроекту №9055 Рада 
адвокатів України ухвалила 4 резолюції стосовно неприй-
нятності здійснення реформи конституційного інституту 
адвокатури на основі цього законопроекту (рішення РАУ 
від 7.09.2018, 25.09.2018, 21.11.2018 та 3.12.2018). 17 рад адвокатів 
регіонів направили до Верховної Ради резолюції із закликами 
не приймати цей законопроект. Звернення надходили від кон-
ференцій адвокатів регіонів, які відбувалися у грудні 2018 року 
напередодні з’їзду адвокатів України 2019 року. 

Адвокатура обґрунтовує свою позицію загрозою обмеження 
конституційних прав людини та інструментів їхнього захисту.  
Також НААУ скерувала до парламенту зауваження стосовно 
численних корупційних ризиків законопроекту. 

У публічному протистоянні спробам обмежити незалежність 
адвокатури НААУ підтримали громадські організації. У мере-
жі Фейсбук в День юриста десятки адвокатів взяли участь у 
флешмобі #stop9055 і виклали відеозвернення із закликом до 
парламенту не підтримувати законопроект. Десятки прикладів 
реальних історій з адвокатської практики, коли на основі чин-
ного закону вдалося надати ефективний захист, спричинили 
резонанс у медіа  та привернули увагу парламентарів. Впро-
довж кількох місяців координатор ініціативи #stop9055, моло-
дий адвокат з Одеси Юрій Григоренко  продовжував вести ві-
деоблог, аби відстоювати позицію професійної спільноти щодо 
неприпустимості прийняття законопроекту №9055.     

21 вересня 2018 року авторитетні правозахисні організації 
Українська Гельсінська спілка з прав людини та Харківська 
правозахисна група зробили спільну заяву щодо проек-
ту Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» № 
9055. Правозахисники вказали на те, що наслідком прийняття 
законопроекту може стати неможливість здійснення адвокат-
ської діяльності, обмеження конституційного права особи на 
захист та представництво. УГСПЛ та ХПГ закликали зупинити 
проходження законопроекту і напрацювати іншу редакцію в 
врахуванням альтернативних законопроектів №№9055-1 та 
9055-2. Згодом, у грудні 2018 року до голови Верховної Ради 
було направлено відкритий спільний лист за підписами вико-
навчого директора Української Гельсінської спілки з прав лю-
дини (УГСПЛ) Олександра Павличенко, директора Харківської 
правозахисної групи (ХПГ) Євгена Захарова, а також голови 
правління та виконавчого директора Мережі правового розвит-
ку (МПР ) Наталії Бімбірайте та Євгенія Полтенка. Представни-
ки правозахисних організацій, що входять до найбільших укра-
їнських об'єднань правозахисників, закликали Верховну Раду 
України припинити практику кулуарного "протягування" через 
парламент президентського законопроекту "Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність", а також належним чином доопрацюва-
ти цей документ і отримати висновок Венеціанської комісії . 

Такі спроби здобути підтримку народних депутатів у залі 
вчиняли на тлі того, що 14 листопада 2018 року Головне 
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науково-експертне управління Верховної Ради надало ви-
сновок, яким рекомендувало повернути законопроекту су-
б”єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

21 листопада 2018 року Комітет Верховної Ради з питань 
запобігання та протидії корупції визнав законопроект ко-
рупціогенним.

НААУ вважає, що реформа адвокатури має здійснюватися із до-
триманням міжнародних стандартів регулювання адвокатської 
професії та захисту прав людини. Зміни до профільного зако-
нодавства мають сприяти утвердженню конституційного права 
громадян на професійну правничу допомогу та вільний вибір 
захисника, посилювати інструментарій захисту прав людини. 
Новий закон про адвокатуру як складова судової реформи у 
жодному разі  не має створювати корупційні «вікна».

Позиція Ради адвокатів України полягає в тому, що за сво-
їм змістом будь-які зміни до профільного законодавства 
мають гарантувати подальше наближення адвокатури до 
європейських стандартів. Пріоритетом у цьому процесі 
має бути посилення інструментів захисту прав людини та 
громадянина, що неможливо без розширення професійних 
прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності. Окрім 
того, новий закон про адвокатуру як складова судової ре-
форми у жодному разі  не має створювати корупційні «вік-
на». 

Водночас, внесений до парламенту законопроект №9055 
далекий від таких цілей. У разі його прийняття в Україні 
буде зруйновано систему професійного захисту прав лю-
дини в Україні. Численні положення законопроекту містять 
корупційні ризики, від переатестації всіх адвокатів до цен-
тралізації кваліфікаційних іспитів та дисциплінарних про-
цедур тощо.  

Конституція гарантує кожному право на професійну прав-
ничу допомогу. Ст. 59 передбачає, що “Кожен має право на 
професійну правничу допомогу. У випадках, передбаче-
них законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є 
вільним у виборі захисника своїх прав». Стаття 131-2. «Для 
надання професійної правничої допомоги в Україні діє ад-
вокатура».

Законопроект №9055 перетворить на порожні декларації одра-
зу дві конституційні статті. Адже прийняття нової редакції зако-
ну про адвокатуру призведе до позбавлення громадян можли-
востей захистити за допомогою адвоката свої права та законні 
інтереси в судах. 

Адвокатура не зможе бути ефективною у здійсненні основної 
місії — правозахисної. При умові поступового настання адво-
катської монополії, коли в судах зможуть працювати виключно 
адвокати, президентська реформа адвокатури виглядає части-
ною плану відновлення в України авторитарної держави. Права 
людини мають перетворитися на декларацію, а громадяни ста-
нуть беззахисними та безправними перед правоохоронними 
органами.  

Законопроектом пропонується перегляд наданих чинним 
законодавством інструментів здійснення адвокатом про-

фесійного захисту у бік значного обмеження діяльності 
адвоката.

Обмеження прав адвокатів зроблять неможливим ефек-
тивний захист клієнта (запровадження відповідальності за 
зловживання процесуальними правами (ст. 22-1 УПК), запро-
вадження поняття «зловживання правом за адвокатський за-
пит» (ст. 35, п. 11), надання процесуальних переваг суддям (до 
обов’язків суду додано запобігання зловживанню учасниками 
кримінального провадження їх процесуальними правами (ч. 6 
ст. 22 КПК, ч. 6 ст. 20 КПК) . 

Законопроект №9055 відкриває можливості для порушен-
ня права людини на вільний вибір захисника з боку пра-
воохоронних органів. Слідчий /прокурор отримують право 
залучити безоплатного захисника у справу, де працює адвокат 
за угодою, не погоджуючи таке рішення з затриманим, підозрю-
ваним чи обвинуваченим. Практика нав’язування державних 
адвокатів поширена в кримінальних справах та резонансних 
справах, де захист руйнує позицію обвинувачення та викриває 
фальсифікації з боку правоохоронних органів, наявність полі-
тичних мотивів кримінального переслідування. 

 

Спеціальна процедура проведення обшуку адвоката поз-
бавляє захисту інформацію, надану клієнтом своєму адво-
катові. В цілому принцип конфіденційності у відносинах адво-
кат-клієнт знівельовано

Обмеження доступу до професії адвоката для більшості 
випускників юридичних вузів (необхідний юридичний стаж 
для права складання кваліфікаційного іспиту визначено як 
стаж роботи суддею або прокурором, стажером адвоката) 
Доступ до адвокатської професії перетворюється на при-
вілей для суддів та прокурорів. Більшість нових адвокатів 
матимуть досвід роботи суддею або прокурором. 

Ризик переатестації та люстрації діючих нині 45 тисяч адвокатів 
внаслідок прийняття закону (законопроектом передбачено, що 
адвокатами вважаються ті, хто набув статус у відповідності до 
цього закону). У такому випадку, руйнівна кадрова трансфор-
мація адвокатури відбудеться через загальну переатестацію 
всіх діючих адвокатів з відстороненням всіх “неугодних”, напов-
нення лав адвокатури новими адвокатами з числа працівників 
судів та прокуратури.

Спрощення процедури здійснення підозри спеціальному 
суб’єкту, що стосується  адвокатів, прокурорів, суддів, народ-
них депутатів (зміни до ст. 481 УПК передбачені у Перехідних 
положеннях законопроекту). Таким чином не  лише адвокатам, 
але всім визначеним у цій статті спеціальним суб'єктам (депу-
татам, суддям тощо), підозра може бути вручена слідчим, про-
курором за дорученням керівника Генеральної або обласної 
прокуратури.

- Численні корупційні ризики, насамперед у держпідприєм-
ствах, органах державної влади та місцевого самоврядування 
через запровадження статусу адвоката-держслужбовця

- обмеження права адвоката на працю через заборону адвока-
ту працювати за договором. Створюються передумови виник-
нення системної й масової корупції в органах державної влади, 
органах місцевого самоврядування, в державних, комунальних 
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закладах, установах та підприємствах. Відбуватися це буде за 
рахунок переведення нині законних, договірних відносин між 
адвокатами та роботодавцями «в тінь» з виплатою грошової ви-
нагороди адвокатам за рахунок бюджетних коштів, але по фік-
тивним договорам

 

Зважаючи на такі ризики, законопроект №9055 викриває на-
міри повернути радянські часи, коли адвокат співпрацював з 
прокурором, імітував роль захисника, а насправді — підтриму-
вав обвинувачення і переконував суд давати терміни ув’язнен-
ня, про які просить прокурор. Державі потрібен підконтроль-
ний, лояльний адвокат. Репресивне правосуддя триває, судячи 
з мізерної кількості виправдувальних висновків. 

В результаті прийняття законопроекту 9055 відбудеться не єв-
ропейська реформа, а відновлення основ авторитарної держа-
ви. За ширмою демократичних реформаторських гасел вчиня-
ється тіньова спроба взяти під повний контроль судові процеси, 
де наразі адвокати викривають порушення правоохоронних 
органів та добиваються справедливих і законних рішень. 

Стратегічно, наслідками прийняття законопроекту №9055 ста-
не погіршення міжнародного іміджу України, фактична немож-
ливість виконання міжнародних угод та договорів, насамперед 
Угоди про асоціацію з Євросоюзом, втрата позицій у міжнарод-
них рейтингах демократії та інвестиційної привабливості Укра-
їни.
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