
 

РІШЕННЯ № 191 

 

Щодо питань, які виникли у зв’язку з  проведенням  Конференції 

адвокатів міста Києва 06.08.2016  
 

 

«13» вересня 2016 року               м. Київ 
 

13 вересня 2016 року до Ради адвокатів України звернувся Головуючий 

на Конференції адвокатів міста Києва Михальський Юрій Анатолійович з 

приводу надання оцінки подіям, що відбувалися 06 серпня 2016 року у 

Будинку кіно під час роботи Конференції адвокатів міста Києва, та повідомив 

наступне. 

06 серпня 2016 року о 09 годині 00 хвилин у приміщенні Будинку кіно за 

адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 6 («Червона зала», третій поверх) 

розпочала свою роботу Конференція адвокатів міста Києва, скликана згідно  

рішення Ради адвокатів України від 11 червня 2016 року № 155 (надалі – 

Конференція), у роботі якої цього ж дня була оголошена перерва. 

Як стало відомо, у тій же  будівлі Будинку кіно, але на іншому - другому 

поверсі, у «Синій залі», проводився громадський захід (лекція) за участю 

Голови Ради адвокатів міста Києва Рафальської І.В. та деяких членів Ради 

адвокатів міста Києва, який анонсувався організаторами як семінар для 

населення на тему «Правовий захист населення при нарахуванні субсидій та 

пенсій. Організація ОСББ. Житлово-комунальні тарифи – правильність 

нарахування» та «Соціальний захист учасників АТО. Пільги та 

компенсаційні виплати учасникам АТО та їх родичам». 

Згідно Договору про оренду приміщення № 221 від 25 липня 2016 року 

«Синій зал» Будинку кіно 06 серпня 2016 року з 09 години 00 хвилин до  13 

години 00 хвилин був переданий в оренду фізичній особі-підприємцю для 

проведення лекцій для населення «Правовий захист населення при 

нарахуванні субсидій та пенсій. Організація ОСББ», про що свідчать  

документи Національної спілки кінематографістів України.  



За інформацією члена Ради адвокатів України від Хмельницької області 

Каденко О.О. та члена Ради адвокатів України від Сумської області 

Афанасієва Р.В., делегатам конференції адвокатів міста Києва 06 серпня 2016 

року чинились перешкоди у вільному доступі до місця її проведення. Їх 

зупиняли організатори  семінару, вводили в оману щодо місця проведення 

конференції, персонально супроводжуючи до «Синьої зали» з нав’язуванням 

думки, що конференція призначена і відбувається саме у цій залі. 

          У подальшому зібрання означеного громадського заходу з навчання для 

населення прийняла ряд рішень, мімікруючи їх прийняття під рішення 

конференції адвокатів міста Києва. 

 Як відомо, інших конференцій адвокатів міста Києва, ніж та що була 

скликана за рішенням Ради адвокатів України від 11 червня 2016 року № 155, 

для якої визначена квота представництва, порядок проведення конференції та 

регламент, згідно  вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», на 06 серпня 2016 року та на іншу дату не скликалось. 

Відповідно, квота представництва, порядок проведення конференції та 

регламент для будь-яких інших конференцій адвокатів міста Києва, як 

органів адвокатського самоврядування, Радою адвокатів України не 

визначався. 

Рада адвокатів України, обговоривши та проаналізувавши означену 

інформацію,   з урахуванням рішення від 13 вересня 2016 року № 179 «Щодо 

питань, які виникли у зв’язку з проведенням Конференції адвокатів Київської 

області 10.09.2016», роз’яснює наступне. 

Відповідно до статті 47 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» (надалі – Закон) вищим органом адвокатського самоврядування в 

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі є 

конференція адвокатів регіону, адреса робочого місця яких знаходиться 

відповідно в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві та 

Севастополі та відомості про яких включено до Єдиного реєстру адвокатів 

України.  

Конференція адвокатів регіону може бути скликана радою адвокатів 

регіону, за пропозицією не менш як однією десятої від загальної кількості 

адвокатів регіону, адреса робочого місця яких знаходиться у відповідному 

регіоні або  Радою адвокатів України. Квота представництва, порядок 

висування та обрання делегатів конференції адвокатів регіону та регламент 

конференції затверджуються Радою адвокатів України (ч. 1 та 2 статті 47, 

стаття 55 Закону). 

Рада адвокатів України встановила, що Конференція адвокатів міста 

Києва, яка розпочала свою роботу 06 серпня 2016 року у Будинку кіно на 

третьому поверсі у «Червоному залі», проводиться відповідно приписам 

Закону та рішенню РАУ від 11 червня 2016 року № 155, з додатками. 

Також встановлено, що зібрання на другому поверсі Будинку кіно 

(«Синя зала) у місті Києві, яке відбулося 06 серпня 2016 року, неправомірно   

привласнило статус конференції адвокатів міста Києва, як органа 

адвокатського самоврядування, так як у відповідності до Закону України 



«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не скликалось. Для його 

проведення квота представництва, порядок висування та обрання делегатів 

конференції адвокатів регіону, а також регламент Радою адвокатів України 

не встановлювались.  

Враховуючи наведене, а також те, що конференція адвокатів регіону  є 

організаційною формою адвокатського самоврядування, здійснення якої 

відбувається згідно з вимогами встановленими Законом, у тому числі із 

обов’язковим складенням порядку денного, встановленням квоти, 

затвердженням порядку висування та обрання делегатів конференції 

адвокатів регіону, регламенту конференції адвокатів регіону, вчасного 

повідомлення адвокатів про усі вищеозначені рішення тощо, рішення будь-

яких зібрань адвокатів, проведених без дотримання зазначених вимог, не 

мають юридичних наслідків.  

З огляду на викладене, Рада адвокатів України, врахувавши пропозиції 

членів Ради адвокатів України, керуючись статтею 55 Закону України        

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Положенням про Раду адвокатів 

України, вирішила: 

1. Роз’яснити, що у розумінні Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» квота представництва, порядок висування та 

обрання делегатів конференції адвокатів регіону і регламент 

затверджуються Радою адвокатів України окремо і обов’язково для 

кожної конференції адвокатів регіону, скликаної відповідним, 

визначеним законом, суб’єктом скликання конференції,  для вирішення 

питань, включених до її порядку денного. 

2. Зібрання адвокатів, що відбулося 06 серпня 2016 року у «Синій залі» 

Будинку кіно, яке поіменувало себе як «Конференція адвокатів міста 

Києва» (під головуванням Голови Ради адвокатів міста Києва 

Рафальської І.В.), проведене всупереч вимогам статей 47, 55 Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», без відповідного, 

встановленого законом порядку скликання, встановленого порядку 

висування та обрання делегатів конференції і регламенту, а також без 

встановлення квоти представництва, а тому не має статусу конференції 

адвокатів регіону, як органу адвокатського самоврядування, а рішення 

такого зібрання не мають юридичних наслідків.  

3. В.о. Секретаря Ради адвокатів України про прийняте рішення 

повідомити ради адвокатів та кваліфікаційно-дисциплінарні комісії 

адвокатури регіонів. 

 

 

Голова Ради адвокатів України             підпис  Л.П. Ізовітова 

 

 

В.о. Секретаря Ради адвокатів України  підпис      Л.Ю. Величко 

 


