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ПРОТОКОЛ № 8/17 

засідання Комітету захисту професійних прав адвокатів та реалізації гарантій 

адвокатської діяльності Ради адвокатів Одеської області  

(надалі - Комітет) 

м. Одеса                          01 серпня 2017 року 

 

ПРИСУТНІ:  

Голова Комітету: Козлов Олександр Олександрович; 

Заступник Голови Комітету: Давиденко Андрій Парфирійович; 

Секретар Комітету: Сокалюк Всеволод Петрович; 

Члени Комітету: Валіхметова Олена Владиславівна, Долгов Володимир Михайлович, 

Євценко Роман Ігорович, Коломійчук Ганна Сергіївна, Косов Василь Іванович, Левченко 

Тетяна Миколаївна, Маляр В’ячеслав Юрійович, Пеліховська Ірина Леонідівна, Ромашина 

Ірина Валеріївна, Саінчин Сергій Олександрович, Семенов Вадим Іванович, Фомічов Ігор 

Олегович, Шевчук Кирило Миколайович; 

Спеціаліст з організації роботи та документообігу Комітету: Морозова Олександра 

Геннадіївна; 

Адміністратор закритої групи «Рада адвокатів Одеської області»: Бабій Світлана 

Володимирівна.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Розгляд питання щодо порушення професійних прав та гарантій адвокатської діяльності 

адвоката Семенова В.І.  
2. Розгляд питання про порушення професійних прав та гарантій адвокатської діяльності 

адвоката Чібірдіна О.В.   
3. Звіт Євценко Р.І., як представника РАОО, щодо участі в процесуальних діях відповідно до   

ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 
4. Обговорення питання щодо участі в спільному круглому столі Відділення АПУ в Одеській 

області та Ради адвокатів Одеської області, який відбудеться 18 серпня 2017 року.  

5. Обговорення питання щодо порядку притягнення посадових осіб до адміністративної 

відповідальності, передбаченої ч. 5 ст. 212-3 КУпАП.  

6. Розгляд інших питань щодо організації роботи Комітету. 

 

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ: 

1. Козлова О.О., який повідомив про грубе порушення службовими особами  Головного 

слідчого управління Генеральної прокуратури України професійних прав та гарантій 

адвокатської діяльності адвоката Семенова В.І. та застосування фізичного насильства 

спеціальним підрозділом СБУ «Альфа».  

2. Семенова В.І., який виклав обставини проведення обшуку, за відсутності відповідної ухвали 

суду, у приміщенні, де він здійснює адвокатську діяльність, під час якого щодо нього було 

вчинено ряд правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч.2 ст. 397 та ч.2 ст. 398 

Кримінального кодексу України.  

3. Козлова О.О., який висловив думку про необхідність направлення до Генеральної 

прокуратури України, в тому числі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Служби 

безпеки України, Національного антикорупційного бюро України звернень з проханням 

внести відомості до ЄРДР про вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1         

ст. 364, ч.2 ст. 397 та ч.2 ст. 398 Кримінального кодексу України та притягти винних осіб до 

кримінальної відповідальності.   

 

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ: 
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1. Козлова О.О., який: 

- повідомив про грубе порушення службовими особами Прокуратури Одеської області 

професійних прав та гарантій адвокатської діяльності адвоката Чібірдіна О.В. в рамках 

здійснюваного щодо нього кримінального провадження, а також винесення слідчим суддею 

Приморського районного суду м. Одеси безпідставної ухвали про продовження строку 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою; 

- оголосив, що від Комітету було направлене звернення до Національної асоціації адвокатів 

України з проханням надати правову оцінку діям службових осіб Прокуратури Одеської 

області та з метою недопущення порушень професійних прав адвокатів та гарантій 

адвокатською діяльності, вжити заходів реагування щодо зазначеного випадку порушення 

положень Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Кримінального 

процесуального кодексу України.  

 

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ:  

1. Євценко Р.І., який представив звіт щодо участі в затриманні адвоката Друганова А.С. 

службовими особами Прокуратури Одеської області, яке відбулось 26.07.2017 р., 

повідомивши обставини справи.  

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ: 

1. Козлова О.О., який повідомив, що 18 серпня 2017 року відбудеться круглий стіл Відділення 

АПУ в Одеській області та Ради адвокатів Одеської області на тему: «Адвокатське 

розслідування. Можливість адвоката, як захисника та представника потерпілого. Захист прав 

адвокатів» та запросив членів Комітету взяти участь у зазначеному заході.  

 

ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ: 

1. Козлова О.О., який поставив на обговорення питання щодо відсутності законодавчого 

регулювання порядку отримання особистих даних осіб під час складення уповноваженою 

особою Ради адвокатів Одеської області протоколу про адміністративне правопорушення, 

передбачене ч. 5 ст. 212-3 КУпАП.  

2. Семенова В.І., який запропонував звернутись до Науково-консультативної ради при 

Верховному Суді України з проханням надати роз’яснення щодо процедури отримання 

Радою адвокатів Одеської області особистих даних осіб, які притягаються до 

адміністративної відповідальності.  

 

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ: 

1. Козлова О.О., який поставив на обговорення питання про прийняття до складу Комітету 

адвоката Пеліховську Ірину Леонідівну після успішного проходження нею випробувального 

терміну строком у три місяці.  

     Результати голосування:  

     За – 15 (п'ятнадцять), проти – 0 (нуль), утримались - 0 (нуль).  

2. Козлова О.О., який виніс на обговорення питання щодо припинення повноважень члена 

Комітету - адвоката Питомця Артема Валерійовича, відповідно до п. 26.3. Положення, у 

зв’язку з невиконанням ним своїх обов’язків, зокрема пасивною участю у діяльності 

Комітету та відсутністю на засіданнях Комітету більше двох разів без поважних причин.  

Результати голосування: 

За – 15 (п'ятнадцять), проти – 0 (нуль), утримались - 0 (нуль). 
3. Козлова О.О., який поставив на обговорення питання про обрання Семенова В.І. на посаду 

заступника Голови Комітету та Фомічова І.О. на посаду секретаря Комітету.  

4. Давиденко А.П., який запропонував кандидатуру Євценко Р.І. на посаду заступника Голови 

Комітету.  
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ВИРІШИЛИ: 

1. Направити звернення до Генеральної прокуратури України, в тому числі Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури, Служби безпеки України, Національного антикорупційного 

бюро України з проханням внести відомості до ЄРДР про вчинені щодо адвоката Семенова 

В.І. кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 364, ч.2 ст. 397 та ч.2 ст. 398 

Кримінального кодексу України та притягнути винних осіб до кримінальної 

відповідальності. 

2. Звернутись до РАОО з проханням направити запит до Науково-консультативної ради при 

Верховному Суді України щодо надання роз’яснення стосовно процедури отримання Радою 

адвокатів Одеської області особистих даних осіб, які притягаються до відповідальності за 

вчинене правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 212-3 КУпАП. 

3. Звернутись до РАОО з проханням прийняти адвоката Пеліховську Ірину Леонідівну до 

складу Комітету після успішного проходження нею випробувального терміну строком у три 

місяці, припинити повноваження члена Комітету - адвоката Питомця Артема Валерійовича 

відповідно до п. 26.3. Положення, обрати на посаду заступника Голови Комітету одного з 

запропонованих кандидатур - Семенова В.І. та Євценко Р.І., обрати на посаду секретаря 

Комітету Фомічова І.О.  

 

ПІДПИСИ: 

 

Голова Комітету      ______________    О.О. Козлов  

 

Заступник  

Голови Комітету      ______________   А.П. Давиденко    

 

Секретар Комітету   ______________   В.П. Сокалюк 

 

 

Члени Комітету:  

 

   

 

 

 

______________     О.В. Валіхметова                       

 

______________     В.М. Долгов             

                    

______________     Р.І. Євценко                  

               

______________     Г.С. Коломійчук 

 

 ______________    В.І. Косов    

 

______________     Т.М. Левченко                            

 

 ______________    В.Ю. Маляр       

 

______________    І.Л. Пеліховська            

 

 ______________   І.В. Ромашина 

 

______________    С.О. Саінчин 

 

______________    В.І. Семенов 

 

______________    І.О. Фомічов 

 

______________    К.М. Шевчук 

 


