
протокол
КОНФЕРЕНЦII АДВОКАТIВ

КИIВСЬКОI ОБЛАСТI

м. Кшв 26.03.2016 року

Конференцiю вiдкрив Голова Ради адвокатiв КиТвсько~ областi Бойко Петро
Анатолiйович, який доповiв, що вiдповiдно до Рiшення Ради адвокатiв Укра~ни
З’& 78 вiд 26.02.20 16 року та Порядку висування та обрання делегатiв конференцiY
адвокатiв Ки~всько~ областi, затвердженого рiшенням Ради адвокатiв УкраYни
JЫ~ 78 вiд 26.02.20 16 року, скликано Конференцiю адвокатiв Ки~всько~ областi та
затверджено квоту представництва делегатiв на Конференцiю адвокатiв Ки~всъко~
областi, яка складас 1 делегат вiд 25 адвокатiв, але не менше 2-х делегатiв вiд
району областi, мiста обласного пiдпорядкування, району мiста Киева, адреси
робочого мiсця та вiдомостi про яких включенi до СРАУ у КиТвськiй областi.

Делегатами з правом голосу е члени органiв адвокатського самоврядування
регiону, вiдомостi про яких включенi до СРАУ у Ки~вськiй областi, на яких
покладаеться органiзацiйно-технiчне забезпечення Конференцi~ та якi звiтують
перед Конференцiею, вiдповiдно до ч. 5 ст. 47 Закону УкраТни «Про адвокатуру та
адвокатську дiяльнiсть», а саме: Голова та члени Ради адвокатiв Ки~вськоТ областi,
Голова та члени КДКА, Голова та члени ревiзiйно~ комiсi~ адвокатiв Ки~всько~
областi, представники адвокатiв Ки~вськоТ областi у складi ВищоY квалiфiкацiйно
дисциплiнарноТ комiсiY адвокатури та Ради адвокатiв Укра~ни.

Таким чином, повноважними для участi в Конференцi~ адвокатiв Ки~вськоТ
областi е 197 (сто дев’яносто сiм) делегатiв.

Вiдповiдно до переданоУ керiвником групи реестрацi~ вiдомостi, для участi у
роботi Конференцi~ зарееструвалися 184 (сто вiсiмдесят чотири) делегати.

Конференцiя вважаеться повноважною.

Порядок денний:
1. Обрання Голови та секретаря КонференцiТ адвокатiв КиТвсько~ областi.
2. Обрання мандатноТ комiсi~ та затвердження протоколу мандатно~ комiсiТ.
З. Обрання лiчильноТ комiсiТ.
4. Розгляд та затвердження звiту Голови Ради адвокатiв Ки~всько~ областi
про роботу PAP.
5. Pозгляд та затвердження звiту Голови Квалiфiкацiйно-дисциплiнарно~
комiсiY адвокатури Ки~вськоТ областi про роботу КДКА.
6. Розгляд та затвердження висновку Ревiзiйно~ комiсiУ адвокатiв Ки~всько~
областi.
7. Розгляд та затвердження висновку представника адвокатiв регiону у
складi ВищоY квалiфiкацiйно-дисциплiнарно~ комiсi~ адвокатури Крупново~
Любовi Василiвни. Переобрання представника адвокатiв регiону у складi
ВищоТ квалiфiкацiйно-дисциплiнарно~ комiсi~ адвокатури.



8. Розгляд та затвердження висновку представника адвокатiв регiону у
складi Ради адвокатiв Укра~ни Гречкiвського Павла Миколайовича.
9. Затвердження штатного роэпису i кошторису Ради адвокатiв Ки~всько~
областi на 2016 рiк.
10. Затвердження штатного роэпису i кошторису КдКА Ки~вськоТ областi на
2016 рiк.
11. Рiзне.

По першому питанню: Обрання Голови та секретаря КонференцiУ адвокатiв
Кшвськоi, областi

СЛУХАЛИ:

Адвоката Грязнову Любов МиколаУвну, яка запропонувала для обрання Головою
Конференцiт наступнi кандидатури: Бойка Петра Анатолiйовича.
Адвоката Грязнову Любов МиколаУвну, яка запропонувала для обрання
секретаря КонференцiY наступнi кандидатури: демидюк Ольгу Борисiвну. ,

Голосували:

За обрання Головою Конференцiт адвоката Бойка Петра Анатолiйовича.

«За» - 184, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

За обрання секретарем КонференцiY адвоката Демидюк Ольгу Борисiвну.

«За» - 184, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

Вирiшили:

Обрати Головою Конференцi~ — адвоката Бойка Петра Анатолiйовича.

Обрати секретарем Конференцi~ — адвоката демидюк Ольгу Борисiвну.

По другому питанию: Обрання мандатно? комiсiУ та затвердження протоколу
мандатноУ комiсiУ

Запропоновано обрати мандатну комiсiю на Конференцi~ адвокатiв Ки~вськоТ
областi в кiлькостi З (трьох) осiб.

Голосували : «За» - 184, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

Вирiшили:
Обрати мандатну комiсiю на КонференцiY адвокатiв Ки~вськЫ областi в кiлькостi
З (трьох) осiб.

Запропоновано обрати персональний склад мандатно~ комiсi~ на Конференцi~
адвокатiв КиYвськоТ областi, а caMe:



Андрейка Олександра Iвановича, Качана Володимира Трохимовича,
Павлова Миколу Олексаидровича.

Запропоновано голосувати персонально або списком.
Вирiшили голосувати списком.

Голосували : «За» - 184, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

Вирiшили:
Обрати мандатну комiсiю на Конференцi~ адвокатiв КиYвськоТ областi в
наступному персональному складi:
Андрейко Олександр Iванович, Качан Володимир Трохимович, Павлов
Микола Олександрович.

Слухали: Голова Конференцi~ адвокатiв Ки~всько~ областi Бойко Петро
Анатолiйович запропонував мандатнiй комiсi~ доповiсти про результати
перевiрки реестрацiйних спискiв повноважень делегатiв та пiдтвердити
повноважнiсть Конференцi~ адвокатiв Ки~всько~ областi.

Виступ мандатноУ комiсi~.

Голова КонференцiY адвокатiв КиТвсько~ областi Бойко Петро Анатолiйович
запропонував затвердити протокол мандатно~ комiсiУ Конференцiт адвокатiв
КиYвськоТ областi та пiдтвердити повноважнiсть КонференцiY адвокатiв КиТвсько~
областi.

Голосували : «За» - 184, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

Вирiшили: затвердити протокол мандатно~ комiсi~ Конференцi~ адвокатiв
Ки~вськоУ областi та пiдтвердити повноважнiсть КонференцiY адвокатiв КиТвськоУ
областi.

По третьому питанню: Обрання лiчильноУ комiсГi

Запропоновано обрати лiчильну комiсiю на Конференцiт адвокатiв Ки~всько~
областi в кiлькостi 5 (п’яти) осiб.

Голосували: «За» - 184, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

Вирiшили:
Обрати лiчильну комiсiю на КонференцiТ адвокатiв КиТвськоТ областi в кiлькостi
5 (п’яти) осiб.

Запропоновано обрати персональний склад лiчильно~ комiсiТ на Конференцiт
адвокатiв КиТвськЫ областi, а caMe:



Лiсниченко Слизавета СергiУвна, Виговська Уляна Дмитрiвна, Наугольна
Олена Володимирiвна, Храпiйчук Вiктор Олександрович, Погорiлий Вiктор
Олександрович.

Запропоновано голосувати персонально або списком.
Вирiшили голосувати списком.

Голосували : «За» - 184, «Гlроти» - 0, «Утримались» - 0

Вирiшили:
Обрати лiчильну комiсiю на Конференцi~ адвокатiв КиТвсько~ областi в
наступному персональному складi:
Лiсниченко Слизавета СергiУвна, Виговська Уляна дмитрiвна, Наугольна
Олена Володимирiвна, Храпiйчук Вiктор Олександрович, Погорiлий Вiктор
Олександрович.

По четвертому питанню: Розгляд та затвердження звiту Голови Ради
адвокатiв Киiвськоi областi про роботу PAP

СЛУХАЛИ:

Голова Ради адвокатiв Ки~всько~ областi Бойко П.А. прозвiтував про роботу Ради
за 2015 рiк.
Запропонував затвердити звiт Голови Ради адвокатiв КиТвсько~ областi про роботу
Ради.

Голосували : «За» - 181, «Гiроти» - 1, «Утримались» - 2

Вирiшили:
Затвердити звiт Голови Ради адвокатiв КиТвськоY областi про роботу Ради
адвокатiв КиТвськоУ областi.

По п’ятому питанню: Розгляд та затвердження звiту Голови Квалiфiкацiйно
дисциплiнарноУ комiсiУ адвокатури I{иУвськоУ областi про роботу КдКА

СЛУХАЛИ:
Голова КДКА Ки~вськоТ областi Ковбасiнська Г.В. прозвiтувала про роботу КдКА
Ки~всько~ областi за 2015 рiк та про виконання кошторису КДКА Ки~вськоТ
областi за 2015 рiк. Доповiла про роботу квалiфiкацiйно~ та дисциплiнарно~ палат,
про кiлькiсть осiб, що звернулися iз заявами про складання квалiфiкацiйного
iспиту, про кiлькiсть виданих свiдоцтв про складення квалiфiкацiйного iспиту,
кiлькiсть порушених проваджень та результати розгляду дисциплiнарних справ.
Запропонувала затвердити звiт Голови Квалiфiкацiйно-дисциплiнарноY комiсi~
адвокатури КиУвсько~ областi про роботу КДКА.

ОБГОВОРЕННЯ:



Надiйшла пропозицiя не затверджувати звiт Голови КдКА Ки~всько~ областi та
створити робочу групу щодо проведення перевiрки невикористання КДКА
КиYвськоУ областi можливостi приватизацiY (викупу) займаного нею примiщення,
обгрунтованостi укладення договору оренди примiщення, в якому розмiщусться
КДКА Ки~вськоТ областi, розмiру орендноY плати та розмiру оплати за охорону
примiщення, яке орендус КДКА КиТвськоТ областi.

Глосували : «За» - 135, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

Вирiшили:

1. Не затверджувати звiт Голови Квалiфiкацiйно-дисдиплiнарно~ комiсiТ
адвокатури КиУвськоТ областi про роботу КДКА.
2. Створити робочу групу щодо проведення перевiрки обставин невикористання
КдКА КиТвсько~ областi можливостi приватизацi~ (викупу) займаного

. примiщення, обгрунтованостi укладення договору оренди примiщення, в якому
розмiщуеться КдКА КиYвськоY областi, розмiру орендно~ плати та розмiру оплати
за охорону примiщення, яке орендус КДКА КиТвськЫ областi.

Запропоновано обрати робочу групу щодо проведения перевiрки обставин
невикористання КДКА КиТвсько~ областi можливостi приватизацi~ (викупу)
займаного нею примiщення, обгрунтованостi укладення договору оренди
примiщення, в якому розмiщуеться КДКА Ки~всько~ областi, розмiру орендноТ
плати та розмiру оплати за охорону примiщення, яке орендус КДКА Ки~вськоТ
областi, в кiлькостi 7 (семи) осiб.

Голосували : «За» - 129, «Проти» - 4, «Утримались» - 2

Вирiшили:
Обрати робочу групу щодо проведення перевiрки обставин невикористання КдКА
КиТвськоТ областi можливостi приватизацi~ (викупу) займаного нею примiщення,
обгрунтованостi укладення договору оренди примiщення, в якому розмiщуеться
КДКА КиТвсько~ областi, розмiру орендноТ плати та розмiру оплати за охорону
примiщення, яке орендус КдКА КиТвсько~ областi, в кiлькостi 7 (семи) осiб.

Запропоновано обрати персональний склад робочоТ групи щодо проведення
перевiрки обставин невикористання КдКА КиYвсько~ областi можливостi
приватизацiТ (викупу) займаного нею примiщення, обгрунтованостi укладення
договору оренди примiщення, в якому розмiщусться КдКА Ки~всько~ областi,
розмiру орендноY плати та розмiру оплати за охорону примiщення, яке орендус
КДКА Ки~вськоY областi, а caMe: Грубського Андрiя Вiталiйовича, Варишка
Петра Васильовича, Козiй Дар’ю Олександрiвну, Наума Вiталiя

. Миколайовича, Топала Леонiда Миколайовича, Ципiна Дениса Леонiдовича,
Шенчука Олексiя Анатолiйовича.

Запропоновано голосувати персонально або списком.
Вирiшили голосувати списком.



Голосували : «За» - 135, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

. Вирiшили:
1. Обрати робочу групу щодо проведення перевiрки обставин невикористання
КДКА КиYвськЫ областi можливостi приватизацiY (викупу) займаного
примiщення, обiрунтованостi укладення договору оренди примiщення, в якому
розмiщуеться КдКА КиТвсько~f областi, розмiру орендно~ плати та розмiру оплати
за охорону примiщення, яке орендус КдКА Ки~всько~ областi, в наступному
персональному складi: Грубського Андрiя Вiталiйовича, Варишка Петра
Васильовича, Козiй дар’ю Олександрiвну, Наума Вiталiя Миколайовича,
Топала Леонiда Миколайовича, Ципiна дениса Леонiдовича, Шевчука
Олекеiя Анатолiйовича.
2. Надати обранiй робочiй rpyni всi необхiднi повноваження щодо проведения
перевiрки обставин невикористання КДКА Ки~всько~ областi можливостi
приватизацi~ (викупу) займаного нею примiщення, обЁрунтованостi укладення
договору оренди примiщення, в якому розмiщуеться КдКА КиТвськоТ областi,
розмiру орендно~ плати та розмiру оплати за охорону примiщення, яке орендус
КдКА КиУвськЫ областi.

По шостому питанию: Розгляд та затвердження висновку Ревiзiйноу комiсiУ
адвокатiв Кшвськоi областi

СЛУХАЛИ:
Голова ревiзiйноТ комiсi~ адвокатiв Ки~всько~ областi Клименко Т.П. оголосила
висновки ревiзiйно~ комiсiY за результатами перевiрки контролю фiнансово
господарськоТ дiяльностi Ради адвокатiв КиТвськоТ областi та КДКА Ки~всько~
областi.
Запропонувала затвердити висновок Ревiзiйно~ комiсi~ адвокатiв Ки~всько~ областi.

Голосували : «За» - 136, «Проти» - 12, «Утримались» - 13

Вирiшили:
Затвердити висновок РевiзiйноТ комiсiТ адвокатiв Ки~всько~ областi.

По сьомому питанню: Розгляд та заТвердження висновку представника
адвокатiв регiону у складi Вищо’ квалiфiкацiйно~дисциплiнарноу комiсiУ
адвокатури КрупновоУ Любовi Василiвни. Переобрання представника
адвокатiв регiону у складi Вищоi квалiфiкацiйно~дисциплiнарноу комiсiУ
адвокатури

СЛУХАЛИ:
Представника адвокатiв регiону у складi ВищоY квалiфiкацiйно-дисциплiнарно~
комiсiТ адвокатури Крупнову Любов Василiвну, яка доповiла про кiлькiсть
засiдань Вищо~ квалiфiкацiйно-дисциплiнарнот комiсi~ адвокатури Укра~ни, про П
участь у засiданнях та кiлькiсть пiдготовлених нею проектiв рiшень, якi в цiлому



були прийнятi за основу та позитивну характеристику дiяльностi КДКА Ки~вськоТ
областi.

Запропонувала затвердити висновок представника адвокатiв регiону у складi
. ВищоУ квалiфiкацiйно-дисциплiнарно~ комiсiУ адвокатури.

Голосували : «За» - 135, «Проти» - 1, «Утримались» - 0

Вирiшили:
Затвердити висновок представника адвокатiв регiону у складi ВищоY
квалiфiкацiйно-дисциплiнарно~ комiсi~ адвокатури КрупновоТ Любовi Василiвни.

Запропоновано вiдкликати представника адвокатiв регiону у складi ВищоY
квалiфiкацiйно-дисциплiнарноY комiсi~ адвокатури Крупнову JIюбов Василiвну.

Голосували : «За» - 95, «Проти» - 14, «Утримались» - 44

. Вирiшили:
Вiдкликати представника адвокатiв регiону у складi ВищоТ квалiфiкацiйно
дисциплiнарноY комiсй адвокатури Крупнову Любов Василiвну.

Надiйшли пропозицi~ представником адвокатiв регiону у складi ВищоТ
квалiфiкацiйно-дисциплiнарно~ комiсiТ адвокатури обрати Кiтесова Аркадiя
Яковича.

Голосували:

За кандидата Кiтесова Аркадiя Яковича

«За» - 135, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

. Вирiшили:
Представником адвокатiв регiону у складi ВищоY квалiфiкацiйно-дисциплiнарноТ
комiсiУ адвокатури обрати Кiтесова Аркадiя Яковича.

По восьмому питанню: Розгляд та затвердження висновку представника
адвокатiв регiону у складi Ради адвокатiв УкраУни Гречкiвського Павла
Миколайовича

СЛУХАЛИ:

Представника адвокатiв регiону у складi Ради адвокатiв УкраТни Гречкiвського
Павла Миколайовича, який доповiв про кiлькiсть проведених засiдань Ради
адвокатiв УкраТни та кiлькiсть прийнятих рiшень; про стан справ щодо ведення
Сдиного реестру адвокатiв УкраТни; про стан сплати щорiчних внескiв адвокатiв
на забезпечення реалiзацi~ адвокатського самоврядування у розрiзi регiонiв
УкраТни; про дiяльнiсть Ради адвокатiв УкраТни (НацiональноТ асоцiацi~ адвокатiв



Укра~ни) з питань захисту професiйних прав адвокатiв та гарантiй адвокатськоY
дiяльностi; про заходи з пiдвищення квалiфiкацiТ адвокатiв, якi були органiзованi
Радою адвокатiв УкраТни; про законодавство УкраТни про адвокатуру та
адвокатську дiяльнiсть (пропозицi~, змiни, зауваження).

Запропонував затвердити висновок представника адвокатiв регiону у складi Ради
адвокатiв УкраТни.

Голосували : «За» - 135, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

Вирiшили:
Затвердити висновок представника адвокатiв регiону у складi Ради адвокатiв
УкраУни Гречкiвського Павла Миколайовича.

По дев’ятому питанню:
Затвердження штатного роэпису i кошторису Ради адвокатiв КиУвськоу
областi на 2016 рiк.

СЛУХАЛИ: Голова Ради адвокатiв КиТвськоТ областi Бойко П.А. запропонував
затвердити кошторис та штатний роэпис Ради адвокатiв КиТвсько~ областi на
перiодз 01.01.2016 року по 31.12.2016 року.
При цьому запропонував уповноважити Раду адвокатiв Ки~вськоУ областi
вирiшити питання про перерахування Радою адвокатiв КиТвсько~ областi КдКА
КиТвськоТ областi запланованих за кошторисом 650 000 (шiстсот п’ятдесяти тисяч)
грн. пiсля оприлюднення звiту робочоТ групи щодо проведения перевiрки
обставин невикористання КДКА Ки~вськЫ областi можливостi приватизацi~
(викупу) займаного нею примiщення, обгрунтованостi укладення договору оренди
приМiщення, в якому розмiщуеться КдКА КиYвсько~ областi, розМiру орендно~
плати та розмiру оплати за охорону примiщення, яке орендус КДКА Ки~вськоТ
областi, та за наслiдками вказаного звiту.

Голосували : «За» - 101, «Проти» - 3, «Утримались» - 16

Вирiшили:
1. Затвердити кошторис та штатний розпис Ради адвокатiв КиYвськоТ областi на
перiод з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року.
2. Уповноважити Раду адвокатiв КиYвськоТ областi вирiшити питания про
перерахування Радою адвокатiв КиТвськоТ областi КДКА КиТвсько~ областi
запланованих за кошторисом 650 000 (шiстсот п’ятдесяти тисяч) грн. пiсля
оприлюднення звiту робочоУ групи щодо проведення перевiрки обставин
невикористання КДКА КиТвськоТ областi можливостi приватизацi~ (викупу)
займаного нею примiщення, обi~рунтованостi укладення договору оренди
примiщення, в якому розмiщусться КДКА КиТвсько~ областi, розмiру орендно~
плати та розмiру оплати за охорону примiщення, яке орендус КдКА КиYвсько~
областi, та за наслiдками вказаного звiту.



По десятому питаншо: Затвердження штатного роэпису i кошторису КДКА
Кшвськоi областi

СЛУХАЛИ:

Голова КдКА Ки~вськоY областi Ковбасiнська Г.В. запропонувала затвердити
. кошторис КдКА КиТвсько~ областi на перiод 301.01.2016 року по 31.12.2016 року.

Голосували : «За» - 119, «Проти» - 1, «Утримались» - 0

Вирiшили:
1. Затвердити кошторис КДКА КиТвськоY областi на перiод З 01.01.2016 р. по
3 1.12.2016 р., крiм статей витрат на оренду та охорону примiщення, в якому
знаходиться КДКА КиУвсько~ областi.
2. Вирiшення вказаного питання вiдкласти до оприлюднення звiту робочоУ групп
щодо проведення перевiрки обставин невикористання КДКА КиТвсько~ областi
можливостi приватизацi~ (викупу) займаного нею примiщення, обгрунтованостi
укладення договору оренди примiщення, в якому розмiщуеться КдКА КиYвськоТ
областi, розмiру орендноY плати та розмiру оплати за охорону примiщення, яке
орендус КДКА КиУвсько~ областi, та за наслiдками вказаного звiту.

По одинадцятому питанию: Рiзне

1. Затвердження договору купiвлi-продажу нерухомого майна, укладеного мiж
Радою адвокатiв Кшвськоу областi та Мiжнародною громадською
органiЗацiсю «Мiжнародний фонд «Взасморозумiння i толерантнiсть»

Слухали: Голова Ради адвокатiв Ки~вськоY областi Бойко П.А. доповiв про те, що
на Конференцi~ адвокатiв Ки~вськоТ областi, яка вiдбулася 15.11.2014 року,
обговорювали питання щодо необхiдностi придбання власного примiщення для
Ради адвокатiв КиYвсько~ областi.
Вiдповiдно до договору оренди нерухомого майна вiд 28.03.2013 J’& 52, Рада
адвокатiв КиУвськоУ областi орендувала у МiжнародноУ громадськоТ органiзацiY
«Мiжнародний фонд «Взасморозумiння i толерантнiсть» нежитлове примiщення
загальною площею 123 кв.м., на 2 поверсi, за адресою: м. КиТв, вул. Фрунзе,15.
В жовтнi 2015 року власники вказаного примiщення — Мiжнародна громадська
органiЗадiя «Мiжнародний фонд «Взасморозумiння i толерантнiсть» повiдомив
про намiр продати примiщення за цiною 2 650 000, 00 (два мiльйони шiстсот
п’ятдесят тисяч) гривень та падали Радi адвокатiв КиYвськоY областi право
першочергового викупу.
Вiдповiдно до п.7. 1. Положення про Раду адвокатiв КиТвсько~ областi, рада
адвокатiв регiону Здiйснюе володiння, користування та рознорядження коштами та
iншим майном, що знаходиться у Ti власностi/користуваннi вiдповiдно до чинного
законодавства УкраYни, з урахуванням особливостей, встановлених актами НААУ.
Враховуючи вищевикладене та наявнiсть достатнього розмiру грошових коштiв на
поточному рахунку Ради адвокатiв Ки~вськоУ областi, на засiданнi Ради адвокатiв
КиТвсько~ областi, яке вiдбулося 08.10.2015 року було прийнято рiшення про
придбання у Мiжнародно~ громадськоY органiзацi~ «Мiжнародний фонд



«Взасморозумiння i толерантнiсть» для Ради адвокатiв КиYвськоТ областi вказаного
нежитлового примiщення загальною площею 123 кв.м., на 2 поверсi, за адресою:
м. КиYв, нул. Фрунзе, 15 за цiною 2 650 000, 00 (два мiльйони шiстсот п’ятдесят
тисяч) гривень, яка повинна бути сплачена у наступному порядку:

- сума в розмiрi 2 000 000,00 (два мiльйони гривень) перераховуеться на
рахунок МiжнародноY громадсько~ органiзацiТ ~<Мiжнародний фонд
«Взаеморозумiння i толерантнiсть» в день пiдписання договору;

- сума в розмiрi 650 000,00 (шiстсот п’ятдесят тисяч) гривень, мае бути
перерахована на рахунок Мiжнародно~ громадськоУ органiзацiY «Мiжнародний
фонд «Взаеморозумiння i толерантнiсть» до 01 (першого) травня 2016 (двi тисячi
п ‘ятнадцятого) року.
Станом на дату проведення Конференцi~, Рада адвокатiв Ки~вськоТ областi
розрахувалася з Мiжнародною громадською органiзацiею «Мiжнародний фонд
«Взаеморозумiння i толерантнiсть» в повному обсязi.
Проте, придбання у власнiсть вказаного примiщення не було передбачено
кошторисом Ради адвокатiв КиТвськЫ областi на 2015 рiк.
З огляду на вищевикладене, Голова Ради Бойко П.А. запропонував КонференцiУ
затвердити договiр купiвлi-продажу нерухомого майна вiд 13.10.2015, посвiдчений
приватним нотарiусом КиУвського мiського нотарiального округу Назарчук О.М.
та зареестрований в реестрi за N~ 2760, укладений мi~к Радою адвокатiв Ки~вськоУ
областi та Мiжнародною громадською органiзацiею <Мiжнародний фонд
«Взаеморозумiння i толерантнiсть».

Голосували : «За» - 120, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

Вирiшили: затвердити договiр купiвлi-продажу нерухомого майна вiд 13.10.2015,
посвiдчений приватним нотарiусом КиУвського мiського нотарiального округу
Назарчук О.М. та зареестрований в реестрi за К~ 2760, укладений мiж Радою
адвокатiв КиYвськоY областi та Мiжнародною громадською органiзацiею
«Мiжнародний фонд «Взаеморозумiння i толерантнiсть».

2. Розгляд можливостi придбання власного примiщення для КДКА КиУвськоУ
областi за рахунок коштiв Ради адвокатiв КиувськоУ областi.

. Слухали: делегата КонференцiТ Клименко Т.П., яка звернулася до Голови Ради
адвокатiв Ки~вськоТ областi Бойка П.А. з пропозицiею придбати за рахунок коштiв
Ради адвокатiв Ки~вськоY областi власне примiщення для КДКА КиТвськоY областi.
При цьому, запропонувала внести до кошторису Ради адвокатiв Ки~вськЫ областi
на 2016 рiк статгю про перерахування Радою на рахунок КдКА суми коштiв,
нео6хiдно~ для купiвлi примiщення.

Слухали: Голову Ради адвокатiв КиТвськоТ областi Бойка П.А., який доповiв про
те, що зважаючи на розмiр залишку коштiв на рахунках Ради та передбачуванi
надходження коштiв в 2016 роцi, наразi у Ради адвокатiв Ки~вськЫ областi
вiдсутня можливiсть придбати примiщення для КДКА КиТнськоТ областi, оскiльки
в цьому випадку обiгових коштiв буде недостатньо для виконання кошторису Ради
на 2016 рiк.



Крiм того, враховуючи, що звiт Голови КдКА Ки~вськЫ областi за 2015 рiк не
затверджений Конференцiсю та створено робочу групу щодо проведення
перевiрки обставин невикористання КДКА КиYвсько~ областi можлиВостi
приватизацiТ (викупу) займаного нею примiщення, обгрунтованостi укладення
договору оренди примiщення, в якому розмiщуеться КдКА КиТвськЫ областi,
розмiру оренднЫ плати та розмiру оплати за охорону примiщення, яке орендус
КДКА КиТвськоY областi, Бойко П.А. запропонував вiдкласти розгляд питання про
придбання примiщення для КДКА Ки~вськоТ областi.

Голосували : «За» - 120, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

Вирiшили:
1. Вiдкласти розгляд питання про придбання примiщення для КдКА КиТвсько~
областi за рахунок коштiв Ради адвокатiв Ки~вськЫ областi до оприлюднення звiту
робочоТ групи щодо проведення перевiрки обставин невикористання КДКА
КиТвськоТ областi можливостi приватизацiY (викупу) займаного нею примiщення,
обгрунтованостi укладення договору оренди примiщення, в якому розмiщуеться
КДКА Ки~вськоУ областi, розмiру орендноТ плати та розмiру оплати за охорону
примiщення, яке орендус КДКА КиТвсько~ областi.
2. Розглянути питання про купiвлю примiщення для КдКА КиYвськоY областi за
рахунок коштiв Ради адвокатiв КиУвсько~ областi за наслiдками вказаного звiту
робочоТ групи та у разi наявностi необхiднЫ суми коштiв на рахунках Ради
адвокатiв Ки~вськоТ областi.
3. у разi наявностi необхiдноУ суми коштiв на рахунках Ради адвокатiв Ки~вськЫ
областi, дозволити Радi адвокатiв КиТвськоТ областi придбати примiщення для
розмiщення КДКА КиТвськЫ областi за рiшенням Ради адвокатiв КиТвськЫ
областi.

3. Щодо звернення Вiд iменi Ради адвокатiв КиУвськоу областi до Президента
УкраУни та Кабiнету Мiнiстрiв УкраУни з пропозицiю про внесения змiн до
Закону УкраУни «Про судовий збiр» в частинi эменшення розмiру судового
эбору.

Слухали: делегата Конференцi~ адвокатiв КиТвськоУ областi Жабен Л.’., яка
доповiла про те, що 22.05.2015 року було прийнято Закон Укра~ни «Про внесения
змiн до деяких законоданчих актiв УкраYни щодо сплати судового эбору».
Зазначеним Законом сутгево збiльшенi ставки судового збору, що в свою чергу
призвело до обмеження доступу до правосуддя пересiчних громадян, чиТ доходи
значно погiршились. Таким чином, деякi фiзичнi та юридичнi особи не зможуть
дозволити собi звернутись до суду за захистом порушених прав.
Вiдтак, прогнозуеться як загальне зменшення кiлькостi звернень до суду, так i
скорочення кiлькостi оскаржень рiшень судiв першоТ iнстанцiТ в судах апеляцiйноТ
та касацiйноТ iнстанцiй. Крiм того, зменшиться кiлькiсть позовiв щодо захисту
прав споживачiв, адже за це тепер такок доведеться сплачувати судовий збiр.
Таким чином, збiльшення розмiру ставок судового збору суттсво обмежус
право громадян на судовий захист, яке гарантоване ст. 55 Конституцiу



УкраТни, i надас органам влади i суб’сктам господарювання можливiсть
безкарно порушувати права громадин.

Вiдповiдно до ст. 93 Конституцi~ УкраУни, право законодавчоY iнiцiативи у
Верховнiй Радi УкраYни належить Президентовi УкраYни, народним депутатам
Укра~ни та Кабiнету Мiнiстрiв УкраУни. Законопроекти, визначенi Президентом
УкраУни як невiдкладнi, розглядаються Верховною Радою УкраТни позачергово.

Запропонувала доручити Радi адвокатiв КиУвськоТ областi звернутися до
Президента УкраТни та Кабiнету Мiнiстрiв УкраТни iз проханням про вчинення
всiх можливих дiй, в межах повноважень, наданих Ум Конституцiсю УкраУни, щодо
эменшення розмiру ставок судового эбору.

Голосували : «За» - 120, «Проти» - 0, «Утримались» - 0

Вирiшили: доручити Радi адвокатiв КиТвськоУ областi звернутися до Президента
УкраУни та Кабiнету Мiнiстрiв УкраУни iз проханням про вчинення Bcix можливих
дiй, в межах повноважень, наданих Ум Конституцiсю УкраУни, щодо зменшення
розмiру ставок судового збору.

Голова КонференцiУ П.А. Бойко

Секретар КонференцiУ~демидюк


