
1 

 

ПРОТОКОЛ № 04/18 

засідання Комітету захисту професійних прав адвокатів та реалізації гарантій 

адвокатської діяльності Ради адвокатів Одеської області  

(надалі - Комітет) 

м. Одеса                          04 квітня 2018 року 

 

ПРИСУТНІ:  

Голова Комітету: Козлов Олександр Олександрович; 

Заступник Голови Комітету: Семенов Вадим Іванович;  

Секретар Комітету: Фомічов Ігор Олегович; 

Члени Комітету: Бессараба Павло Анатолійович, Валіхметова Олена Владиславівна, 

Григоренко Юрій Сергійович, Давиденко Андрій Парфирійович, Долгов Володимир 

Михайлович, Євценко Роман Ігорович, Єгоров Богдан Станіславович, Маляр Вячеслав 

Юрійович, Муконін Олександр Вікторович, Оськін Максим Дмитрович, Пономаренко Денис 

Васильович, Сокалюк Всеволод Петрович, Чернушич Спартак Миколайович, Шевчук 

Кирило Миколайович; 

Кандидати у члени Комітету: Гроза Ірина Валентинівна; 

Спеціаліст з організації роботи та документообігу Комітету: Морозова Олександра 

Геннадіївна. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

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

до РАОО на затвердження. 

2. Звіти Григоренко Ю.С., Чернушича С.М. та Бессараби П.А. щодо участі в процесуальних 

діях відповідно до ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».   

3. Звіт Маляра В.Ю. щодо участі в процесуальних діях відповідно до ст. 23 Закону України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність».   

4. Розгляд заяви адвоката про порушення його професійних прав.  

5. Обговорення питання щодо підстав відмови адвокатам у складенні протоколу про 

адміністративне правопорушення за ч. 5 ст. 212-3 КУпАП. 

6. Розгляд інших питань щодо організації роботи Комітету.  

 

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ: 

1. Козлова О.О., який представив адвоката Грозу Ірину Валентинівну, яка подала заяву про 

прийняття її до складу Комітету.  

2. Грозу І.В., 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 адвоката Грозу І.В. 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 – 17 (шістнадцять); Утримались - 0 (нуль); Проти – 0 (нуль). 

 

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ: 

1. Козлова О.О., який повідомив, що 20.03.2018 року о 07:46 год. до Ради адвокатів Одеської 

області надійшло повідомлення Прокуратури Одеської області про необхідність забезпечити 

присутність представників РАОО під час здійснення обшуку за адресою робочого місця та 



2 

 

місця проживання адвоката, з огляду на що у проведенні даних процесуальних дій взяли 

участь члени Комітету Бессараба П.А., Григоренко Ю.С. та Чернушич С.М. 

2. Григоренко Ю.С., який представив звіт щодо участі в обшуку, який проводився за місцем 

проживання адвоката та зазначив про виявлені порушення, зокрема, під час обшуку були 

вилучені носії інформації, що становлять адвокатську таємницю, та крім цього, відеофіксація 

слідчої дії здійснювалася на камеру, яка не була долучена до протоколу обшуку.  

3. Бессарабу П.А., який представив звіт щодо участі в обшуку, який проводився за місцем 

здійснення адвокатської діяльності та також зазначив ряд виявлених порушень, зокрема, 

обшук проведено особою, яка не вказана в ухвалі суду, перед початком слідчої дії не 

роз’яснювалися права та обов’язки особам, які брали в ній участь, а також були вилучені 

носії інформації, що становлять адвокатську таємницю.  

4. Григоренко Ю.С., який запропонував звернутися до прокурора Одеської області з проханням 

забезпечити у подальшому обов’язкове виконання службовими особами прокуратури 

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

завчасного повідомлення ради адвокатів регіону про здійснення слідчої дії відносно 

адвоката.  

 

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ:  

1. Маляра В.Ю., який представив звіт щодо участі в слідчих діях, які проводилися за адресою 

робочого місця адвоката, при цьому зазначивши, що обшук безпосередньо кабінету адвоката 

не здійснювався та будь-яких порушень гарантій адвокатської діяльності з боку 

правоохоронних органів допущено не було. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ: 

1. Козлова О.О., який повідомив, що 12.03.2018 року до Комітету надійшло звернення адвоката 

Сокалюка В.П. про порушення його професійних прав під час здійснення захисту підсудного 

у кримінальному провадженні, зокрема, зі змісту вказаної заяви вбачається, що у ході 

судового розгляду справи, адвокатом Канікаєвим Ю.О., який надає правову допомогу 

потерпілому, були порушені правила адвокатської етики шляхом організації та 

оприлюднення його клієнтом відеороликів, що принижують честь, гідність і ділову 

репутацію адвоката Сокалюка В.П.  

2. Григоренко Ю.С., який поставив на обговорення питання стосовно того, чи можуть 

вважитися зазначені дії клієнта порушенням правил адвокатської етики саме адвокатом. 

3. Семенова В.І., який зазначив, що Законом України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» встановлена заборона ототожнення адвоката з клієнтом, тобто у даному випадку 

адвокат не може нести відповідальність за дії особи, якій він надає правову допомогу. 

4. Пономаренко Д.В., який висловив думку щодо необхідності організації спільної зустрічі 

членів Комітету, адвоката Сокалюка В.П. та адвоката Канікаєва Ю.О. з метою сприяння 

комунікації між адвокатами та врегулювання конфліктної ситуації.  

 

ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ: 

1. Козлова О.О., який поставив на обговорення питання щодо визначення порядку дій у 

випадку виявлення невідповідності адвокатського запиту вимогам ст. 24 Закону при 

опрацюванні заяв адвокатів про притягнення посадової особи до адміністративної 

відповідальності за ч. 5 ст. 212-3 КУпАП.  

2. Оськіна М.Д., який повідомив, що до РАОО надійшла заява адвоката про притягнення до 

адміністративної відповідальності «відповідальну особу Ананьївського районного суду 

Одеської області» за ненадання інформації на адвокатський запит та зазначив, що у даному 
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випадку особа, яка порушила права адвоката, не може бути визначена радою адвокатів, що є 

підставою для відмови у складенні протоколу.  

3. Сокалюка В.П., який зазначив, що адвокатський запит, направлений керівнику органу, 

установи або організації без вказівки ПІБ, свідчить про недотримання адвокатом вимог 

оформлення запиту, що є підставою для відмови у складенні протоколу, навіть у випадку 

надання відповіді за підписом іншої посадової особи цього органу, установи або організації.  

4. Семенова В.І., який не погодився з думкою Сокалюка В.П. та вказав, що у разі отримання 

адвокатом відповіді на адвокатський запит за підписом іншої посадової особи і при наявності 

ознак порушення ст. 24 Закону, це є підставою для складення протоколу про адміністративне 

правопорушення.  

5. Козлова О.О., який поставив на обговорення питання щодо визначення правомірності 

відмови адвокатам у складенні протоколу з підстави відсутності складу адміністративного 

правопорушення. 

6. Пономаренка Д.В., який вказав, що рада адвокатів не може брати на себе здійснення  

функцій суду з оцінки доказів та встановлення наявності або відсутності складу 

адміністративного правопорушення. 

7. Фомічова І.О., який додав, що Порядком оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення не передбачена така підстава для відмови у складенні протоколу, але у 

сукупності з іншими положеннями Порядку можна зробити висновок, що рада адвокатів 

повинна досліджувати зазначені у заяві адвоката факти та встановлювати наявність ознак 

вчинення посадовою особою правопорушення.  

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ: 

1. Козлова О.О., який виніс на обговорення питання про реформування графіку чергування 

членів Комітету з метою забезпечення оперативного виїзду на процесуальні дії, що 

провадяться відносно адвокатів, зокрема, створення шести чергових груп, до складу яких 

входитимуть по п’ять членів Комітету, кожен з яких, у свою чергу, визначатиме зручний 

день для чергування.  

2. Григоренко Ю.С., який запропонував зареєструвати РАОО в системі електронного суду для 

спрощення процедури направлення матеріалів про адміністративне правопорушення, 

отримання постанов за результатом розгляду таких матеріалів, а також для обміну іншими 

електронними документами.  

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Звернутись до РАОО з проханням прийняти адвоката Грозу І.В. до складу Комітету на 

випробувальний термін згідно Положення зі статусом кандидата у члени Комітету.  

2. Доручити члену Комітету Григоренко Ю.С. скласти звернення на ім’я прокурора Одеської 

області з проханням забезпечити у подальшому обов’язкове виконання службовими особами 

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

стосовно завчасного повідомлення ради адвокатів регіону про здійснення слідчих дій, що 

проводяться відносно адвокатів. 

3. Доручити членам Комітету при опрацюванні заяв адвокатів за ч.5 ст. 212-3 КУпАП 

враховувати наступне:  

3.1. якщо адвокатський запит направлений адвокатом без вказівки ПІБ посадової особи, 

однак при цьому наявна відповідь на такий запит, якою порушено професійне право 

адвоката на інформацію, не є належним рішення про відмову у складанні протоколу 

про адміністративне правопорушення тільки на тій підставі, що адвокатський запит не 

відповідає вимогам Закону у частині зазначення ПІБ адресата.   
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3.1.1. з урахування вищевказаного, але у випадку відсутності відповіді на адвокатський 

запит, необхідним є направлення листа РАОО керівнику органу, установи або 

організації, яким допущено порушення ст. 24 Закону, з проханням з’явитися до ради 

адвокатів у визначений день і час та надати пояснення стосовно ненадання відповіді на 

відповідний адвокатський запит.  

3.2. якщо адвокатський запит направлений «уповноваженій» або «відповідальній» особі та 

жодної відповіді адвокату не було надано, зазначене є достатньою підставою для 

відмови у складенні протоколу про адміністративне правопорушення у зв’язку з 

неможливістю визначити особу, яка порушила право запитувача інформації.  

3.3. не є належним рішення про відмову у складанні протоколу з підстав відсутності складу 

адміністративного правопорушення, зокрема, у разі, якщо на думку виконавця, 

відповідь була надана у повному обсязі або відмова у наданні інформації була 

правомірною (виключенням є випадки, коли запитувані відомості є інформацією з 

обмеженим доступом та/або якщо порядок їх отримання врегульовано спеціальними 

нормативними актами).  

4. Доручити спеціалісту з організації роботи та документообігу Комітету сформувати графік 

чергування членів Комітету з оперативного виїзду на процесуальні дії шляхом створення 

шести чергових груп, до складу яких входитимуть по п’ять членів Комітету. 

 

 
ПІДПИСИ: 

Голова Комітету      ______________   О.О. Козлов 

 

Заступник  

Голови Комітету      ______________   В.І. Семенов  

 

Секретар Комітету   ______________   І.О. Фомічов 

 

Члени Комітету:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________     

 

П.А. Бессараба 
 

______________     
 

В.Ю. Маляр 

 

______________     

 

О.В. Валіхметова                         
 

______________     
 

О.В. Муконін 

 

______________     

 

Ю.С. Григоренко                         
 

______________     
 

М.Д. Оськін 

 

______________     

 

А.П. Давиденко                            
 

______________     
 

Д.В. Пономаренко  

 

______________     

 

В.М. Долгов                                  
 

______________     
 

В.П. Сокалюк 

 

______________     

 

Р.І. Євценко                                  
 

______________     

 

С.М. Чернушич   

 

______________     
 

Б.С. Єгоров 

 

______________     

 

К.М. Шевчук 

 
 

  


