РІШЕННЯ № 278
Про звернення з приводу блокування роботи органів адвокатського
самоврядування м. Києва та неприпустиме незаконне втручання у їх
діяльність
«15» грудня 2016 року

м. Київ

17 листопада 2016 року Рада адвокатів України рішенням № 267 визнала
факт відновлення адвокатського самоврядування в місті Києві, про що
свідчить створення та сформування Конференцією адвокатів міста Києва 10
вересня та 08 жовтня 2016 року Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії
адвокатури міста Києва (Голова – Орлов Ігор Федорович), оновлення складу
Ради адвокатів міста Києва (Голова – Рябенко Петро Константинович) і
ревізійної комісії адвокатури міста Києва (Голова – Вилков Сергій
Валентинович), обрання нових представників адвокатів міста Києва до
складу Ради адвокатів України (Черезов Ігор Юрійович) та Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (Кострюков Валерій
Іванович).
Роботу спеціальної тимчасової комісії з дослідження питань, пов'язаних
із функціонуванням органів адвокатського самоврядування міста Києва,
створеної рішенням Ради адвокатів України від 13 червня 2016 року № 168,
за згаданим вище рішенням ухвалено продовжити.
15 грудня 2016 року на черговому засіданні Ради адвокатів України в
рамках обговорення результатів роботи спеціальної тимчасової комісії з
дослідження питань, пов'язаних із функціонуванням органів адвокатського
самоврядування міста Києва, до Ради адвокатів України звернулися Голова
Ради адвокатів м. Києва – Рябенко П.К., Голова КДКА м. Києва – Орлов Ігор
Федорович, Голова ревізійної комісії адвокатів м. Києва – Вилков Сергій
Валентинович з колективною заявою про звернення до правоохоронних
органів щодо фактів порушення адвокатами України Рафальською І.В. та
Трускавецьким Р.С. норм Закону України «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність», що призвело до блокування роботи органів адвокатського
самоврядування м. Києва. Крім того, скерувати до Міністерства юстиції

України заяву щодо порушення державними реєстраторами та суб’єктами
державної реєстрації норм чинного законодавства України та незаконне
втручання в діяльність органів адвокатського самоврядування м. Києва.
Раді адвокатів України, у результаті отримання інформації в
обґрунтування ініційованих заявниками вимог, а також аналізу наданих
документів, було заявлено про порушення, які фактично призвели до
блокування роботи органів адвокатського самоврядування м. Києва, що є
протиправним та неможливим у розумінні спеціального чинного
законодавства.
Так, Раді адвокатів України стало відомо, що всупереч приписам
законодавства України про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців, громадських формувань, а також рішень вищих органів
адвокатського самоврядування, до Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців внесено запис щодо зміни діючого
керівника КДКА м. Києва, засновником якої є недержавна некомерційна
професійна організація «Національна асоціація адвокатів України», - Орлова
Ігоря Федоровича, дані про якого внесено до ЄДР 13.10.2016, на
Трускавецького Романа Степановича.
Як виявилося, рішенням, на підставі якого внесені зміни до відомостей
про Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури м. Києва в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців,
громадських формувань, став «протокол конференції адвокатів міста Києва
від 05.11.2016 р.».
Рада адвокатів України неодноразово заявляла про те, що Конференція
адвокатів міста Києва – як вищий орган адвокатського самоврядування
м. Києва була скликана відповідно до приписів Закону України
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та на виконання рішення Ради
адвокатів України від 11 червня 2016 року № 155 і закінчила свою роботу
08 жовтня 2016 року.
Під час її роботи були розглянуті питання порядку денного, у тому числі
щодо діяльності, відкликання та обрання членів органів адвокатського
самоврядування міста Києва та представників адвокатів міста Києва у складі
Ради адвокатів України та відповідно Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури. Вищезазначені рішення Конференції оформлені
Протоколом Конференції адвокатів міста Києва, підписаним Головуючим
Михальським Ю.А. та Секретарем Ярош З.В., та передані до Ради адвокатів
міста Києва як до органу, що забезпечує виконання рішень конференції
адвокатів регіону (п. 3 ч. 4 статті 48 Закону України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність».
Зібрання, яке відбулося 05 листопада 2016 року у Колонній залі
адміністративної будівлі Виконавчого органу Київської міської Ради
Київської міської державної адміністрації, за адресою: вул. Хрещатик, 36
(м. Київ) (під головуванням адвоката Рафальської І.В.) відповідно до рішення
Ради адвокатів України від 17 листопада 2016 року № 266 визнано таким, що
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.
Однак, ігноруючи та не сприймаючи ні рішення вищого органу
адвокатського самоврядування м. Києва, ні Ради адвокатів України, що є
грубим порушенням законодавства України про адвокатуру та адвокатську
діяльність, Правил адвокатської етики та актів Ради адвокатів України,
адвокат Рафальська І.В. звернулася до Міністерства юстиції України в
Комісію з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації про скасування
державної реєстрації змін, які були внесені на підставі рішення Конференції
адвокатів м. Києва від 08 жовтня 2016 року, мотивуючи тим, що нібито
державному реєстратору подано витяг, а не протокол Конференції від 08
жовтня 2016 року, що стало підставою для скасування відомостей в ЄДР
стосовно обраного Голови РА м. Києва Рябенка П.К. На сьогоднішній день
рішення Міністерства юстиції України оскаржується в судовому порядку.
Крім того, адвокат Трускавецький Р.С. синхронно ігноруючи та не
сприймаючи ні рішення вищого органу адвокатського самоврядування
м. Києва, ні Ради адвокатів України, маючи намір заблокувати роботу КДКА
м. Києва, звернувся до суб’єкта державної реєстрації приватного нотаріуса
Яремчук М.В. і на підставі підробленого документу – рішення «конференції
адвокатів міста Києва від 05 листопада 2016 року» було внесено недостовірні
відомості до ЄДР та змінено діючого, законно обраного керівника КДКА
м. Києва Орлова І.Ф. на Трускавецького Р.С., чим фактично заблоковано
роботу КДКА м. Києва.
У продовження явно незаконних дій, використовуючи своє положення
та самовільно створений «Сайт Ради адвокатів міста Києва та КМКДКА»
(http://kmkdka.com) і привласнивши повноваження органу адвокатського
самоврядування в супереч рішень Ради адвокатів України та Конференції
адвокатів м. Києва від 08 жовтня 2016 року, Рафальська І.В. та
Трускавецький Р.С. запрошують осіб для здачі іспитів, видають свідоцтва
про право на заняття адвокатською діяльністю, отримують грошові кошти,
чим вводять в оману кандидатів, що є підставою для відповідного
реагування.
За результатами проведення Ревізійною комісією адвокатів міста Києва
перевірки діяльності Ради адвокатів міста Києва та КДКА міста Києва
складено відповідний Висновок, який затверджений Конференцією адвокатів
міста Києва та доведений до уваги Ради адвокатів України Головою
ревізійної комісії адвокатів міста Києва під час доповіді (Висновок
додається).
Так, в частині перевірки діяльності Ради адвокатів міста Києва з наявної
інформації та документів Ревізійною комісією адвокатів м. Києва виявлено та
встановлено факти діяльності при Раді адвокатів міста Києва приватної
комерційної юридичної особи, а саме Товариства з обмеженою
відповідальністю «Центр стажування та підвищення кваліфікації адвокатів»
(Код ЄДРПОУ 38569068), зареєстрованого за адресою місцезнаходження
Ради адвокатів міста Києва, видами діяльності якого є: 46.18-Діяльність

посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами; 82.30Організування конгресів і торговельних виставок; 85.59-Інші види освіти,
н.в.і.у.; 58.19-Інші види видавничої діяльності. ТОВ «Центр стажування та
підвищення кваліфікації адвокатів» виконує функції, притаманні виключно
Радам адвокатів регіонів, пов’язані з процедурою стажування кандидатів на
набуття статусу адвоката, підвищення кваліфікації адвокатів та отримання за
це плати, що має стати предметом окремої спеціальної перевірки із
залученням правоохоронних органів.
Окремо, що потребує детальної перевірки, а при необхідності залучення
правоохоронних органів, виявлено факт декілька разового перерахування
грошових коштів Рафальською І.В. з розрахункового рахунку Ради адвокатів
міста Києва на розрахунковий рахунок адвокатського об’єднання «Київська
міська муніципальна колегія адвокатів» (Код ЄДРПОУ: 25960149) з
призначенням платежу «Перерахування коштів на забезпечення діяльності
згідно договору, а також на розрахунковий рахунок ФОП Буну І.К., з
призначенням платежу «оплата за послуги з організації заходів».
Рада адвокатів України, врахувавши доведену інформацію, а також
дослідивши надані заявниками документи, вбачаючи грубе неприпустиме
втручання у функціонування органів адвокатського самоврядування
м. Києва, направлене на дестабілізацію та розбалансування їх роботи, підрив
принципів адвокатського самоврядування, керуючись статтею 55 Закону
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та в порядку
задоволення колективної заяви Голови Ради адвокатів м. Києва Рябенка П.К.,
Голови КДКА м. Києва Орлова І.Ф. та Голови Ревізійної комісії адвокатів
м. Києва Вилкова С.В., вирішила:
1.

Звернутися до вищих посадових осіб правоохоронних органів з заявою
щодо фактів порушення адвокатами України Рафальською І.В. та
Трускавецьким Р.С. норм Закону України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність», Правил адвокатської етики та рішень Ради
адвокатів України, що призвело до блокування роботи органів
адвокатського самоврядування м. Києва.

2.

Звернутися до Міністерства юстиції України з заявою щодо порушення
державними реєстраторами та суб’єктами державної реєстрації норм
чинного законодавства України та неприпустиме незаконне втручання у
діяльність органів адвокатського м. Києва.

3.

Доручити Голові Ради адвокатів України підписати та скерували
означені у пунктах 1 та 2 цього рішення заяви до адресатів.

4.

Секретарю Ради адвокатів України прийняте рішення довести до відома
адвокатів, шляхом опублікування на офіційному веб-сайті Національної
асоціації адвокатів України.

Голова Ради адвокатів України

[підпис]

Л.П. Ізовітова

Секретар Ради адвокатів України

[підпис]

П.М. Гречківський

