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ПРОТОКОЛ № 03/19 

засідання Комітету захисту професійних прав адвокатів та реалізації гарантій 

адвокатської діяльності Ради адвокатів Одеської області  

(надалі - Комітет) 

м. Одеса                          05 березня 2019 року 

 

ПРИСУТНІ:  

Заступник Голови Комітету: Семенов Вадим Іванович;  

Члени Комітету: Валіхметова Олена Владиславівна, Врона Андрій Валентинович, Долгов 

Володимир Михайлович, Кадрова Оксана Олександрівна, Маляр Вячеслав Юрійович, Рибак 

Андрій Вікторович, Саінчин Сергій Олександрович, Цимар Євгенія Анатоліївна, Чернушич 

Спартак Миколайович; 

Кандидати у члени Комітету: Канікаєв Юрій Олегович; 

Адвокат: Бєлов Олег Олегович;  

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. Розгляд заяви адвоката Бєлова О.О. за ч.5 ст. 212-3 КУпАП.  

3. Розгляд заяви адвоката Євценко Р.І. за ч.5 ст. 212-3 КУпАП.  

4. Обговорення інших питань щодо діяльності Комітету.  

 

 

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ: 

1. Семенова В.І., який представив адвоката Канікаєва Ю.О., який подав заяву про прийняття 

його до складу Комітету, зазначивши, що рішенням засідання Комітету №02/19 питання 

стосовно розгляду даної заяви було відкладено. 

2. Семенова В.І., який поставив на обговорення питання про прийняття адвоката Канікаєва 

Ю.О. 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 – 9 (дев’ять); Утримались - 0 (нуль); Проти – 1 (один). 

 

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ: 

1. Семенова В.І., який повідомив, що 11 січня 2019 року до Ради адвокатів Одеської області 

надійшла заява адвоката Бєлова О.О. про вчинення адміністративного правопорушення за ч.5 

ст. 212-3 КУпАП, яка була направлення до ради адвокатів регіону за місцем вчинення такого 

правопорушення.  

2. Бєлова О.О., який зазначив, що вказану заяву було повернуто до Ради адвокатів Одеської 

області, у зв’язку з чим, з огляду на тривалі поштові пересилання, строк накладення 

адміністративного стягнення був пропущений.  

3. Семенова В.І., який вказав, що Порядок оформлення головою ради адвокатів Автономної 

Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя або уповноваженим радою членом 

ради адвокатів матеріалів про адміністративні правопорушення (в новій редакції), 

затверджений рішенням Ради адвокатів України від 19.11.2013 р. № 238, передбачає 

відкриття провадження як за робочим місцем адвоката, так і за місцем вчинення 
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правопорушення; надав рекомендацію повторно направити адвокатський запит та своєчасно 

звернутися до ради адвокатів з відповідною заявою, у випадку неотримання запитуваної 

інформації.   

 

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ:  

1. Семенова В.І., який повідомив, що до Ради адвокатів Одеської області надійшла заява 

адвоката Євценка Р.І. про вчинення адміністративного правопорушення за ч.5 ст. 212-3 

КУпАП, відповідно до якої адвокату було відмовлено в наданні інформації з огляду на 

недотримання вимог Закону України «Про виконавче провадження», зокрема, до 

адвокатського запиту не було додано копію витягу з договору про надання правової 

допомоги.  

2. Чернушича С.М., який зазначив, що адвокат керується положеннями Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність», згідно якого до адвокатського запиту додаються 

тільки посвідчені копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та ордеру, а 

отже витребування інших документів є неправомірним.  

3. Семенова В.І., який доповнив, що адвокатом до адвокатського запиту було додано належним 

чином посвідчену копію договору про надання правової допомоги, в якому вказується про 

наявність у адвоката повноважень відповідно до Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність».  

4. Врону А.В., який висловив думку, що договір про надання правової допомоги повинен 

містити вичерпний перелік повноважень адвоката, зокрема, і у виконавчому провадженні, що 

наддасть можливість уникнути відмови в наданні відомостей з формальних підстав.  

5. Долгова В.М., який вказав, що перелік професійних прав адвоката визначений безпосередньо 

Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та не обов’язково має бути 

чітко відображений у договорі про надання правової допомоги.  

6. Семенова В.І., який підсумував, що адвокату Євценко Р.І. було неправомірно відмовлено в 

наданні інформації на адвокатський запит.  

 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ: 

1. Семенова В.І., який оголосив статистику участі членів Комітету у діяльності Комітету 

протягом 2018 року, січня-лютого 2019 року та повідомив присутніх про необхідність 

звернути увагу, що кожен член Комітету повинен активно докладати зусилля для 

забезпечення дотримання гарантій адвокатської діяльності та виконувати поставлені перед 

Комітетом завдання.  

 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Звернутись до РАОО з проханням прийняти адвоката Канікаєва Ю.О. до складу Комітету 

на випробувальний термін згідно Положення зі статусом кандидата у члени Комітету.  

 

ПІДПИСИ: 

 

Заступник  

Голови Комітету      ______________   В.І. Семенов  
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Члени Комітету:  

 

______________  О.В. Валіхметова                         ______________  А.В. Рибак 

 

______________  А.В. Врона                                    ______________  С.О. Саінчин 

                                                                                                                  

______________   В.М. Долгов                                 ______________  Є.А. Цимар                                                         

 

______________  О.О. Кадрова                                 ______________  С.М. Чернушич  

                                                                              

______________  В.Ю. Маляр                                   

 

 


