
 
РІШЕННЯ № 118 

Про результати розгляду звернення Рафальської І.В. від 31 березня     

2017 року № 92 щодо призначення проведення зборів адвокатів міста 

Києва та Конференції адвокатів міста Києва для обрання делегатів на 

Звітно-виборний з’їзд адвокатів України 2017 року 

 

«08» квітня 2017 року               м. Одеса 

 

Рішенням Ради адвокатів України від 07 квітня 2017 року № 47 

додатково до порядку денного засідання Ради адвокатів України включено 

питання про розгляд звернення Рафальської І.В. від 31 березня 2017 року      

№ 92 щодо призначення проведення зборів адвокатів міста Києва та 

Конференції адвокатів міста Києва для обрання делегатів на Звітно-виборний 

з’їзд адвокатів України 2017 року. 

Зі змісту листа та доданого до нього «витягу із протоколу № 61 

засідання Ради адвокатів міста Києва від 16 березня 2017 року» вбачається, 

що нібито Рада адвокатів міста Києва у складі: Голови РАмК – Рафальської 

І.В. та членів РАмК – Афіндуліді С.І., Бойка І.Г., Брицької А.М., Дідовця 

Ю.В., Дробязка М.М., Іванова І.О., Кілічава Т.М., Клочкова В.В., Корінної 

Н.М., Кравця Р.Ю., Мамалиги А.В., Сафронова В.А., Сірого М.І., Степ’юка 

В.С., Турського В.М. вирішили: « змінити дату та час проведення зборів 

та звітно-виборної Конференції адвокатів міста Києва;  призначити 

проведення зборів адвокатів міста Києва на 29 квітня 2017 року на 14 год. 

00 хв. у приміщенні Колонної Зали Київської міської державної адміністрації, 

що знаходиться за адресою: вул. Хрещатик, 36, м. Київ, із порядком денним: 

1. Про обрання делегатів на Конференцію адвокатів міста Києва 29 квітня 

2017 року для обрання делегатів на Звітно-виборний з’їзд адвокатів України 

із квотою представництва на з’їзд 1 делегат від 100 адвокатів;                      

 призначити проведення Конференції адвокатів міста Києва з порядком 

денним: 1. Про обрання делегатів на Звітно-виборний з’їзд адвокатів 

України 2017 року із квотою представництва на з’їзд 1 делегат від 100 

адвокатів; 2. Обговорення ситуації, яка склалася в адвокатурі, настанови 

делегатам на з’їзд з питань порядку денного на 29 квітня 2017 року на 15 

год. 00 хв. у приміщенні Колонної Зали Київської міської державної 



адміністрації, що знаходиться за адресою: вул. Хрещатик, 36, м. Київ» та 

інші організаційні питання.». 

Рада адвокатів України, розглянувши, проаналізувавши та дослідивши 

надані матеріали звернення, заслухавши Голів Ради адвокатів та 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва Рябенка П.К. та 

Орлова І.Ф., звернувши увагу на неправомірне привласнення  Рафальською 

І.В. повноважень Голови Ради адвокатів міста Києва, використання 

відповідної печатки та бланку Ради адвокатів м. Києва, врахувавши позицію 

членів Ради адвокатів України з цього питання, а також попередньо ухвалені 

Радою адвокатів України рішення, зазначає наступне.  

1. Щодо Конференції адвокатів міста Києва з обрання делегатів на 

Звітно-виборний з’їзд адвокатів України 2017 року. 

Відповідно до статті 54 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» (надалі – Закон) вищим органом адвокатського самоврядування 

України є з’їзд адвокатів України, до складу якого входять делегати, які 

обираються конференціями адвокатів регіонів. Квота представництва, 

порядок висування та обрання делегатів з’їзду адвокатів України, порядок 

проведення з’їзду адвокатів України встановлюються Радою адвокатів 

України. 

У свою чергу, 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. Квота представництва, порядок висування та обрання делегатів 

конференції адвокатів регіону  затверджуються Радою адвокатів України, 

що передбачено статтею 47 Закону. 

16 лютого 2017 року Рада адвокатів України скликала Звітно-виборний 

з’їзд адвокатів України 2017 року на 9-10 червня 2017 року у м. Києві, 

ухваливши відповідне рішення – № 40. 

На підставі означеного рішення, а також з урахуванням рішень від        

16 лютого 2017 року № 41 «Про встановлення квоти представництва 

делегатів на Звітно-виборний з’їзд адвокатів України 2017 року», № 42 

«Щодо організаційних заходів із проведення Звітно-виборного з’їзду 

адвокатів України 2017 року» (ухвалених на виконання вимог Закону) 

скликала конференції адвокатів регіонів, встановила квоти представництва 

делегатів на конференції адвокатів регіонів у розрізі регіонів, затвердила 

порядки висування та обрання делегатів конференцій адвокатів регіонів та 

регламенти їх проведення, а також урегулювала інші організаційні 

законодавчо визначенні питання для їх проведення. 

Так, відповідно до пунктів 1,3 означеного рішення скликано 

Конференцію адвокатів міста Києва з метою обрання делегатів на Звітно-

виборний з’їзд адвокатів України 2017 року, призначений на 9-10 червня 

2017 року, з квотою представництва делегатів на Конференції - 1 делегат від 

25 адвокатів. 



Згідно з пунктами 8-10 вказаного рішення затверджено Порядок 

висування та обрання делегатів конференції адвокатів міста Києва і 

Регламент конференції адвокатів міста Києва, а також зобов’язано, зокрема, 

Раду адвокатів міста Києва, на яку покладено організаційно-технічне 

забезпечення проведення Конференції адвокатів міста Києва:  

1) визначити дату, час та місце проведення зборів адвокатів за адресами 

відповідних районів міста Києва по висуненню делегатів на Конференцію та 

Конференції;  

2) провести не пізніше місячного строку до дня проведення З’їзду         

(до 09 травня 2017 року) Конференцію по обранню делегатів на Звітно-

виборний з’їзд адвокатів України 2017 року;  

3) не пізніше наступного дня після прийняття рішення радою адвокатів 

регіону, але не пізніше ніж за місяць до проведення Конференції направити 

електронною поштою до Секретаріату Ради адвокатів України (секретаріату 

Національної асоціації адвокатів України) відомості про час, місце і дату  

проведення Конференції та зборів адвокатів по висуненню та обранню 

делегатів Конференції (протокол засідання ради адвокатів регіону) для 

формування списків адвокатів регіону, за даними Єдиного реєстру адвокатів 

України, для участі у зборах і Конференції та оприлюднення на офіційному 

веб-сайті Національної асоціації адвокатів України; 

4) опублікувати оголошення та повідомлення в обласній газеті, пов’язані 

із проведенням зборів адвокатів по висуненню та обранню  делегатів 

Конференції та Конференції, а також оприлюднити на веб-сайті ради 

адвокатів регіону (за наявності); 

5) за результатами проведення Конференції, але не пізніше місячного 

строку до дня проведення З’їзду (до 09 травня 2017 року), скерувати до 

Секретаріату Ради адвокатів України (секретаріату Національної асоціації 

адвокатів України) протокол Конференції із списками делегатів, обраних на 

Звітно-виборний з’їзд адвокатів України 2017 року (у тому числі 

електронною поштою). 

Належним чином завірені копії рішення Ради адвокатів України № 43 

від 16 лютого 2017 року та додатки до нього (Порядок висування та обрання 

делегатів конференції адвокатів м. Києва і Регламент конференції адвокатів 

м. Києва) скеровано для виконання до Ради адвокатів міста Києва та 

передано Голові Ради – Рябенку П.К.  

28 березня 2017 року Голова Ради адвокатів міста Києва Рябенко П.К. 

(листом за вих. № 90 від 27 березня 2017 року) повідомив, що на виконання 

пункту 10 рішення Ради адвокатів України від 16 лютого 2017 року № 43 

Радою адвокатів міста Києва ухвалено рішення про час, дату та місце 

проведення зборів адвокатів за адресами відповідних районів міста Києва по 

висуненню делегатів на Конференцію та Конференції, з проханням 

сформувати та передати списки адвокатів регіону за даними Єдиного реєстру 

адвокатів України, для участі у зборах і Конференції. 

Відповідно до наданого витягу з протоколу № 15 засідання Ради 

адвокатів міста Києва від 27 березня 2017 року проведення загальних зборів 



адвокатів міста Києва з обрання делегатів на Конференцію заплановано на    

27 квітня 2017 року о 10 годині 00 хвилин, за адресою: м. Київ,                     

вул. Хрещатик, 2 (реєстрація адвокатів для участі у загальних зборах 

розпочнеться з 9 години 00 хвилин). Конференція адвокатів міста Києва 

відбудеться 27 квітня 2017 року о 13 годині 00 хвилин, за адресою: м. Київ, 

вул. Хрещатик, 2 (реєстрація делегатів Конференції розпочнеться о 12 годині 

00 хвилин, порядок денний Конференції  обрання делегатів на Звітно-

виборний з’їзд адвокатів України, призначений Радою адвокатів України на 

«09-10» червня 2017 року у м. Києві). 

Означена інформація та відповідні документи доведені до відома 

адвокатів м. Києва у встановлений спосіб оприлюднення їх на офіційному 

веб-сайті Національної асоціації адвокатів України, а також на веб-сайті Ради 

адвокатів міста Києва. 

2. Щодо привласнення Рафальською І.В. посади Голови Ради 

адвокатів м. Києва та використання печатки ради адвокатів регіону. 

Рада адвокатів України під час розгляду звернення від 31 березня       

2017 року № 92 звернула увагу, що його підписано Рафальською І.В. як 

Головою Ради адвокатів м. Києва та скріплено печаткою Ради адвокатів        

м. Києва, що є неможливим відповідно до Закону України «Про адвокатуру 

та адвокатську діяльність», рішення Конференції адвокатів м. Києва, 

скликаної відповідно до приписів Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» на виконання рішення Ради адвокатів України від     

11 червня 2016 року № 155, та рішень Ради адвокатів України з огляду на 

наступне. 

17 листопада 2016 року Рада адвокатів України рішенням № 267 визнала 

факт відновлення адвокатського самоврядування в місті Києві, про що 

свідчить 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).  

Інформація про діючий склад Ради адвокатів м. Києва під головуванням 

Рябенка П.К., відповідно до рішення Конференції адвокатів м. Києва, що 

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 завершила свою роботу 08 жовтня 2016 року, 

зазначена на веб-сайті Ради адвокатів м. Києва офіційного веб-сайту 

Національної асоціації адвокатів України. Рада адвокатів м. Києва у 

оновленому Конференцією адвокатів м. Києва складі здійснює законодавчо 

визначену діяльність за адресою: 04072, м. Київ, вул. Ярославська, 6, пов. 3. 

Рафальська І.В. 08 жовтня 2016 року відкликана з посади Голови Ради 

адвокатів м. Києва за рішенням Конференції адвокатів м. Києва (оформлене 

Протоколом Конференції адвокатів міста Києва, підписаним Головуючим      



Михальським Ю.А. та Секретарем Ярош З.В., та передане 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»). 

Означена інформація у належний спосіб доведена до відома Ради 

адвокатів м. Києва та колишньої Голови Ради – Рафальської І.В.  

Виявлене та досліджене свідчить про свідоме неправомірне 

привласнення Рафальською І.В. повноважень Голови Ради адвокатів              

м. Києва, використання печатки ради адвокатів регіону, а також бланку Ради 

адвокатів м. Києва.  

З огляду на викладене, Рада адвокатів України, врахувавши доведену 

інформацію, а також дослідивши надані документи, вбачаючи продовження 

грубого неприпустимого втручання Рафальською І.В. у функціонування Ради 

адвокатів м. Києва, дестабілізуючи та блокуючи її роботу, свідомо 

привласнивши повноваження Голови Ради адвокатів м. Києва з 

використанням печатки ради адвокатів регіону, врахувавши пропозиції 

членів Ради адвокатів України, керуючись статтею 55 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність», Положенням про Раду адвокатів 

України, вирішила: 

1. Направити звернення Рафальської І.В. від 31 березня 2017 року № 92 з 

додатками до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

для скерування матеріалів до відповідної Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури, ініціювавши питання щодо 

дисциплінарної відповідальності адвоката Рафальської І.В.  

2. Звернутися до посадових осіб правоохоронних органів із заявою щодо 

свідомого неправомірного привласнення Рафальською І.В. посади та 

повноважень Голови Ради адвокатів м. Києва та використання печатки 

ради адвокатів регіону для вирішення питання про притягнення її до 

визначеної законом відповідальності.   

3. Доручити Голові Ради адвокатів України підписати та скерувати 

означені у пунктах 1 та 2 цього рішення листи до адресатів, а також 

направити копії матеріалів до відома Голів Ради адвокатів та 

Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури м. Києва          

Рябенку П.К. та Орлову І.Ф. 

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 


