
 
РІШЕННЯ № 119 

Про результати розгляду звернення Рафальської І.В.  

від 20 березня 2017 року № 77 щодо внесення інформації до Єдиного 

реєстру адвокатів України 

 

«08» квітня 2017 року               м. Одеса 

 

29 березня 2017 року до Ради адвокатів України надійшло звернення за 

підписом Рафальської І.В. від 20 березня 2017 року № 77 з проханням внести 

зміни до відомостей Єдиного реєстру адвокатів України стосовно адвокатів 

м. Києва з 8 жовтня 2016 року, до якого додано флеш-накопичувач зі         

скан-копіями відповідних документів. 

Рада адвокатів України, розглянувши, проаналізувавши та дослідивши 

означені матеріали, заслухавши думку членів Ради адвокатів України, а 

також Голову Ради адвокатів м. Києва Рябенка П.К., керуючись приписами 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Положенням 

про Раду адвокатів України, Порядком ведення Єдиного реєстру адвокатів 

України та рішеннями Ради адвокатів України, зазначає наступне. 

Відповідно до статті 17 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» (надалі – Закон) інформація про чисельність і персональний 

склад адвокатів України, адвокатів іноземних держав, які відповідно до 

спеціального Закону набули права на заняття адвокатською діяльністю в 

Україні, про обрані адвокатами організаційні форми адвокатської діяльності 

обліковується в Єдиному реєстрі адвокатів України, який на виконання 

вимог Закону створений та ведеться з 16 січня 2013 року на офіційному веб-

сайті Національної асоціації адвокатів України.  

У Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України, затвердженого 

рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2012 року (з останніми 

змінами від 23 квітня 2016 року) на виконання частини 6 статті 17 Закону, 

чітко деталізовано правила та принципи функціонування Єдиного реєстру 

адвокатів України (надалі – ЄРАУ), а також вимоги та порядок внесення 

законодавчо визначеної інформації про адвокатів до нього адміністраторами 

електронної бази даних ЄРАУ згідно з наданими повноваженнями.  



Внесення відомостей до ЄРАУ здійснюється радами адвокатів регіонів 

та Радою адвокатів України за дворівневим принципом:  

 Перший рівень внесення відомостей до ЄРАУ забезпечується 

радою адвокатів відповідного регіону, яка призначає відповідальну особу 

(осіб)  адміністратора бази даних ЄРАУ (уклавши договір про 

конфіденційність та збереження таємниці інформації, якому під розписку 

надаються паролі доступу до адміністративної частини бази ЄРАУ 

відповідного регіону та відповідні налаштування з правами доступу), для 

внесення відомостей до ЄРАУ на Першому рівні на підставі інформації та 

документів, передбачених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» та актами Національної асоціації адвокатів України.  

Інформація, внесена до ЄРАУ у відповідності до правил системи бази 

даних ЄРАУ адміністратором бази даних ЄРАУ ради адвокатів регіону, є 

відомостями (інформацією) Першого рівня і є не доступними (не відкритими) 

для користувачів на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів 

України. 

 Другий рівень внесення відомостей до ЄРАУ забезпечується 

Радою адвокатів України, шляхом обробки інформації Першого рівня, 

внесених до ЄРАУ адміністратором бази даних ЄРАУ ради адвокатів регіону 

(адміністраторами Першого рівня) адміністратором бази даних ЄРАУ 

Секретаріату Ради адвокатів України на Другому рівні (відповідно до 

укладеного договору про конфіденційність та збереження таємниці 

інформації, отримавши відповідні паролі доступу до адміністративної 

частини бази ЄРАУ). 

Адміністратори бази даних ЄРАУ на Другому рівні перевіряють 

правильність, повноту та точність інформації (відомостей) внесеної на 

Першому рівні, а також скан-копії документів, які є підставою для внесення 

таких відомостей у відповідності до Порядку, слідуючи вказівкам системи 

бази даних, корегують її у випадку необхідності та затверджують. При 

внесенні відомостей до бази даних ЄРАУ, адміністратор Першого рівня 

направляє адміністратору Другого рівня за допомогою електронної пошти чи 

слідуючи командам програмного продукту (системи) бази даних ЄРАУ 

електронну версію (скан-копії) документів, на підставі яких такі відомості 

внесено. 

У момент затвердження адміністратором ЄРАУ Другого рівня 

відомостей, отриманих від адміністратора ЄРАУ Першого рівня, вони 

набувають статусу інформації Другого рівня і стають активними та 

відкритими на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів 

України для загального доступу. 

Так, 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»). 

Адміністратором бази даних ЄРАУ на Першому рівні в м. Києві з 08 

жовтня 2016 року є Рябенко П.К. як Голова Ради адвокатів м. Києва, якому 

адміністратором бази даних ЄРАУ Секретаріату Ради адвокатів України на 

Другому рівні передані всі відповідні паролі доступу до бази даних ЄРАУ на 

першому рівні. Попередні паролі доступу до адміністрування бази даних 

ЄРАУ на першому рівні у м. Києві деактивовані.    

Рада адвокатів України, проаналізувавши та дослідивши надані 

матеріли, врахувавши думку членів Ради адвокатів України, прийшла до 

висновку, що звернення Рафальської І.В. від 20 березня 2017 року № 77 з 

відповідними додатками: 

1) не підлягає задоволенню Радою адвокатів України, оскільки 

подане поза межами Закону та не у спосіб, визначений Порядком ведення 

Єдиного реєстру адвокатів України, не уповноваженою на те особою 

Рафальською І.В., яка відкликана з посади Голови Ради адвокатів м. Києва 

Конференцією адвокатів м. Києва та немає доступу до бази даних ЄРАУ на 

першому рівні з 08 жовтня 2016 року;  

2) підлягає скеруванню до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури та посадових осіб правоохоронних органів в межах 

повноважень, оскільки підписане Рафальською І.В. як Головою Ради 

адвокатів м. Києва та скріплено печаткою Ради адвокатів м. Києва звернення 

(що є неможливим у розумінні Закону та відповідно до рішень Конференції 

адвокатів м. Києва і Ради адвокатів України), свідчить про свідоме 

неправомірне привласнення нею повноважень Голови Ради адвокатів             

м. Києва, використання печатки ради адвокатів регіону і бланку Ради 

адвокатів м. Києва. 

Рада адвокатів України, з огляду на викладене, врахувавши пропозиції 

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



адвокатуру та адвокатську діяльність», Положенням про Раду адвокатів 

України, Порядком ведення Єдиного реєстру адвокатів України, вирішила: 

1. Відмовити у задоволенні звернення Рафальської І.В. від 20 березня    

2017 року № 77. 

2. Направити звернення Рафальської І.В. від 20 березня 2017 року № 77 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.   

3. Звернутися до посадових осіб правоохоронних органів з 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.   

4. Доручити Голові Ради адвокатів України підписати та скерували 

означені у пунктах 2 та 3 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. 

5. 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 


