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ПРОТОКОЛ № 4/17 

засідання Комітету захисту професійних прав адвокатів та реалізації гарантій 

адвокатської діяльності Ради адвокатів Одеської області  

(надалі - Комітет) 

м. Одеса                           04 квітня 2017 року 

 

ПРИСУТНІ:  

Голова Комітету: Козлов Олександр Олександрович; 

Члени Комітету: Валіхметова Олена Владиславівна, Григоренко Юрій Сергійович, Долгов 

Володимир Михайлович, Євценко Роман Ігорович, Косов Василь Іванович, Маляр В’ячеслав 

Юрійович, Муконін Олександр Вікторович, Пономаренко Денис Васильович, Ромашина 

Ірина Валеріївна, Семенов Вадим Іванович, Фомічов Ігор Олегович, Шевчук Кирило 

Миколайович.  

Кандидати в члени Комітету: Євсюков Євген Петрович, Піскун Олександр Володимирович, 

Пеліховська Ірина Леонідівна.  

Спеціаліст з організації роботи та документообігу Комітету: Морозова Олександра 

Геннадіївна. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Інформування членів Комітету про проведення зборів адвокатів щодо обрання делегатів для 

участі в Конференції адвокатів Одеської області.  

2. Розгляд заяви кандидата на вступ до складу Комітету та направлення відповідного рішення 

до РАОО на затвердження. 

3. Розгляд звітів членів Комітету щодо участі в процесуальних діях відносно адвокатів від 

31.03.2017 р.  

4. Обговорення результатів семінару-інсталяції, проведеного Генеральною прокуратурою 

України на базі Прокуратури Одеської області 31.03.2017 р. 

5. Розгляд інших питань щодо організації роботи Комітету. 

 

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ: 

Козлова О.О., який повідомив присутнім членам Комітету про проведення зборів адвокатів в 

приміщенні РАОО 8 квітня 2017 р. щодо обрання делегатів для участі в Конференції 

адвокатів Одеської області, яка відбудеться 22 квітня 2017 р. у приміщенні школи ім. П. 

Столярського.  

 

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ: 

1. Козлова О.О., який представив адвоката Пеліховську Ірину Леонідівну, яка подала заяву про 

прийняття її до складу Комітету.  

2. Пеліховську І.Л., яка відрекомендувала себе та висловила бажання взяти участь у діяльності 

Комітету з вирішення питань, пов’язаних із захистом професійних прав адвокатів та 

забезпечення дотримання гарантій адвокатської діяльності. 

3. Козлова О.О., який поставив на обговорення питання про прийняття кандидата до складу 

Комітету на випробувальний термін згідно Положення зі статусом кандидата у члени 

Комітету та направлення  відповідного рішення до РАОО на затвердження. 

Результати голосування:  

За – 13 (тринадцять); Проти – 0 (нуль). 
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ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ: 

1. Козлова О.О., який представив звіт щодо участі в обшуку, проведеному в житловому 

будинку адвоката Бакаянової Л.І. 31.03.2017 р., відзначивши при цьому відсутність 

порушень законодавства України з боку службових осіб Генеральної прокуратури України. 

2. Пономаренка Д.В., який доповів про порушення службовими особами Генеральної 

прокуратури України ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

щодо завчасного повідомлення ради адвокатів регіону про проведення обшуку в приміщенні 

адвоката Бусєл М.О. 

3. Семенова В.І. та Муконіна О.В., які доповіли про фактичну відсутність адвокатів в 

приміщеннях, де мали здійснюватись процесуальні дії відповідно до повідомлення 

Генеральної прокуратури України.  

4. Валіхметову О.В., яка висловила думку щодо необхідності звернення до міжнародних 

інстанцій щодо порушень професійних прав адвоката та гарантій адвокатської діяльності.  

5. Семенова В.І., який запропонував сформувати групу у складі Комітету, що займатиметься 

такими зверненнями.  

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ: 

1. Козлова О.О., який подякував присутнім учасникам семінару-інсталяції на тему «Організація 

участі прокурора у розгляді справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з 

корупцією», проведеного Генеральною прокуратурою України на базі Прокуратури Одеської 

області 31.03.2017 р. та запропонував їм висловитися з цього питання. 

2. Григоренко Ю.С., який повідомив подробиці проведення вказаного заходу та зазначив його 

успішність і пізнавальність для всіх учасників.  

 

ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ: 

1. Козлов О.О., який поставив на обговорення питання про виділення напрямків організації 

роботи Комітету. 

2. Григоренко Ю.С., який запропонував впровадити чергування (основних та додаткових 

чергових) зі здійснення виїздів на процесуальні дії, що провадяться відносно адвокатів, 

створивши відповідний графік. 

3. Семенова В.І., який висловив думку про формування двох профільних секцій у складі 

Комітету, одна з яких займатиметься розглядом заяв адвокатів про порушення їх права на 

інформацію, інша – виїздами на здійснювані процесуальні дії відносно адвокатів.  

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Прийняти адвоката Пеліховську І.Л. до складу Комітету на випробувальний термін згідно 

Положення зі статусом кандидата у члени Комітету та направити відповідне рішення до 

РАОО на затвердження. 

2. Звернутись до РАОО з проханням направити заяву про порушення службовими особами 

Генеральної прокуратури України ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» щодо завчасного повідомлення ради адвокатів регіону про проведення 

процесуальних дій відносно адвокатів. 

3. Запропонувати адвокату Бусєл М.О. за підтримки Комітету звернутись до Європейського 

суду з прав людини щодо порушення її професійних прав та гарантій адвокатської діяльності 

з метою запобігання в подальшому подібних порушень з боку державних органів.  
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ПІДПИСИ: 

 

Голова Комітету      ______________    О.О. Козлов  

 

Члени Комітету:  

 

______________    Р.І. Євценко 

 

______________    В.І. Косов 

 

______________    В.Ю. Маляр 

 

______________    Ю.С. Григоренко  

 

______________    І.О. Фомічов 

 

______________    К.М. Шевчук 

 

______________    О.В. Валіхметова 

 

______________    І.В. Ромашина 

 

______________    Д.В. Пономаренко 

 

______________    О.В. Муконін 

 

______________    В.М. Долгов 

 

______________    В.І. Семенов 

 

   

 

 

 


