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ПРОТОКОЛ № 12/17 

засідання Комітету захисту професійних прав адвокатів та реалізації гарантій 

адвокатської діяльності Ради адвокатів Одеської області  

(надалі - Комітет) 

м. Одеса                     05 грудня 2017 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, Косов Василь Іванович, Левченко Тетяна Миколаївна, Маляр В’ячеслав 

Юрійович, Муконін Олександр Вікторович, Пономаренко Денис Васильович, Саінчин Сергій 

Олександрович, Селіванов Сергій Анатолійович, Чернушич Спартак Миколайович, Шевчук 

Кирило Миколайович; 

Кандидат у члени Комітету: Теплицький Максим Ілліч;  

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 Левченко Т.М. як представника РАОО щодо участі в процесуальних діях відповідно до    

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

3. Звіт Муконіна О.В. як представника РАОО щодо участі в процесуальних діях відповідно до    

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

4. Обговорення проблемних питань судової практики з розгляду справ про адміністративне 

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

 

 

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ: 

1. Козлова О.О., який представив адвоката Теплицького Максима Ілліча, який подав заяву про 

прийняття його до складу Комітету.  

2. Теплицького М.І., який відрекомендував себе та висловив 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 – 17 (сімнадцять); Утримались - 0 (нуль); Проти – 0 (нуль). 

 

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ: 

1. Левченко Т.М., яка представила звіт щодо участі в обшуку квартири адвоката, проведеного 

15 листопада 2017 року Прокуратурою Одеської області, зазначивши про допущенні 

порушення, зокрема вилучення грошових коштів без відповідного дозволу суду.  
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2. Левченко Т.М., яка представила наступний звіт щодо участі в обшуку квартири адвоката, 

проведеного 15 листопада 2017 року Генеральною прокуратурою України, зазначивши про 

відсутність  порушень законодавства при проведенні вказаної процесуальної дії.  

 

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ:  

1. Муконіна О.В., який представив звіт з виїзду за місцем порушення професійних прав 

адвоката, де представниками колекторської фірми був обмежений доступ до робочого місця 

адвоката,  при цьому зазначивши про грубе порушення гарантій адвокатської діяльності.  

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ: 

1. Козлова О.О., який поставив на обговорення питання щодо проблемних аспектів судової 

практики з розгляду справ про адміністративне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 212-3 

КУпАП.  

2. Давиденко А.П., який висловив думку про необхідність звернення Ради адвокатів Одеської 

області до НААУ та Вищої ради правосуддя з проханням відреагувати на численні факти 

порушень суддями принципів провадження у справах про адміністративне правопорушення  

за ч. 5 ст. 212-3 КУпАП, та привести статистику винесення судами неправомірних постанов 

у таких справах.  

3. Григоренко Ю.С., який запропонував у подальшому звертатися до правоохоронних органів з 

заявами про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 375 

Кримінального кодексу України (постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного 

вироку, рішення, ухвали або постанови).  

4. Пономаренко Д.В., який висловив ідею стосовно доцільності звернення до вищих судових 

інстанцій, зокрема до Конституційного Суду України з відповідною конституційною 

скаргою.  

5. Долгова В.М., який вніс пропозицію про направлення звернення до Вищої ради правосуддя 

щодо вжиття необхідних заходів реагування задля забезпечення здійснення безстороннього, 

неупередженого, незалежного і  справедливого правосуддя. 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Звернутись до РАОО з проханням прийняти адвоката Теплицького М.І. до складу Комітету 

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

2. Доручити Секретарю Комітету – Фомічову І.О. скласти проект звернення до Міжнародної 

асоціації юристів (International Bar Association) та НААУ із зазначенням проблемних аспектів 

розгляду судами справ про адміністративне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 212-3 

КУпАП, та необхідності вжиття заходів реагування задля відновлення порушених 

професійних прав адвокатів.  

 

ПІДПИСИ: 

 

Голова Комітету      ______________    О.О. Козлов  

 

Секретар Комітету   ______________   І.О. Фомічов 

 

Члени Комітету:  

 
______________    П.А. Бессараба                                 ______________    О.В. Муконін 
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______________   О.В. Валіхметова                               ______________    Д.В. Пономаренко 

                                                                                           

______________   Ю.С. Григоренко                             ______________    С.О. Саінчин  

                                                                                          

______________   А.П. Давиденко                                ______________    С.А. Селіванов 

     

______________   В.М. Долгов                                      ______________     В.П. Сокалюк 

                                                                                        

______________    В.І. Косов                                        _ _____________    К.М. Шевчук 

                  

   

 

 

 ______________    Т.М. Левченко                            

 

______________    В.Ю. Маляр       

  

 

 

               

   

 


