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ПРОТОКОЛ № 03/18 

засідання Комітету захисту професійних прав адвокатів та реалізації гарантій 

адвокатської діяльності Ради адвокатів Одеської області  

(надалі - Комітет) 

м. Одеса                          06 березня 2018 року 

 

ПРИСУТНІ:  

Голова Комітету: Козлов Олександр Олександрович; 

Заступник Голови Комітету: Семенов Вадим Іванович;  

Секретар Комітету: Фомічов Ігор Олегович; 

Члени Комітету: Валіхметова Олена Владиславівна, Григоренко Юрій Сергійович, 

Давиденко Андрій Парфирійович, Долгов Володимир Михайлович, Євценко Роман Ігорович, 

Маляр Вячеслав Юрійович, Мержев Олександр Іванович, Пеліховська Ірина Леонідівна, 

Ромашина Ірина Валеріївна, Саінчин Сергій Олександрович, Чернушич Спартак 

Миколайович, Шевчук Кирило Миколайович; 

Спеціаліст з організації роботи та документообігу Комітету: Морозова Олександра 

Геннадіївна. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Розгляд заяви адвоката про порушення професійних прав.  

2. Обговорення питання щодо оформлення  звітів щодо участі в процесуальних діях відповідно 

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

3. Розгляд інших питань щодо організації роботи Комітету.  

 

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ: 

1. Козлова О.О., який повідомив, що 21 лютого 2018 року до Комітету надійшло звернення 

адвоката Канікаєва Ю.О. про порушення його професійних прав під час здійснення 

адвокатської діяльності, зокрема, зі змісту вказаної заяви вбачається, що співробітники 

Одеського апеляційного адміністративного суду під час пропуску до приміщення установи 

неправомірно вимагали пред’явити для огляду особисті речі адвоката Канікаєва Ю.О.  

2. Григоренко Ю.С., який запропонував звернутися до голови Одеського апеляційного 

адміністративного суду (в порядку ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації») з проханням надати інформацію щодо правових підстав здійснення огляду 

особистих речей адвокатів під час пропуску до приміщення суду.  

 

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ: 

1. Козлова О.О., який зазначив, що з метою систематизації відомостей щодо участі членів 

Комітету як представників РАОО у слідчих діях відповідно до ст. 23 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність», необхідним є складення відповідних письмових звітів 

із обов’язковим зазначенням дати, часу та способу повідомлення РАОО про проведення 

такої процесуальної дії, переліку порушень Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність та КПК України, що мали місце під час її здійснення, тощо.  

 

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ:  

1. Козлова О.О., який поставив на обговорення питання стосовно підвищення ефективності 

реагування на порушення професійних прав адвокатів та зазначив про необхідність 

дотримання членами Комітету триденного строку на опрацювання відповідних заяв 

адвокатів задля забезпечення дотримання гарантій адвокатської діяльності.  
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ВИРІШИЛИ: 

1. Доручити члену Комітету Григоренко Ю.С. скласти запит на ім’я голови Одеського 

апеляційного адміністративного суду (в порядку ст. 19 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації») з проханням надати інформацію щодо встановленого порядку 

пропуску до приміщення суду, зокрема, стосовно правових підстав здійснення огляду 

особистих речей адвокатів.  

 

 
ПІДПИСИ: 

Голова Комітету      ______________   О.О. Козлов 

 

Заступник  

Голови Комітету      ______________   В.І. Семенов  

 

Секретар Комітету   ______________   І.О. Фомічов 

 

Члени Комітету:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________     

 

О.В. Валіхметова                         
 

______________     

 

І.Л. Пеліховська 

 

______________     

 

Ю.С. Григоренко                         
 

______________     

 

І.В. Ромашина 

 

______________     

 

А.П. Давиденко                            
 

______________     

 

С.О. Саінчин 

 

______________     

 

В.М. Долгов                                  
 

______________     

 

С.М. Чернушич   

 

______________     

 

Р.І. Євценко                                  
 

______________     

 

К.М. Шевчук 

 

______________     

 

В.Ю. Маляр 

  

 

______________     

 

О.І. Мержев                     

  


