РІШЕННЯ № 208
Про результати розгляду заяви Бердила О.М. та листа Національного
антикорупційного бюро України щодо внесення відомостей до Єдиного
реєстру адвокатів України
«23» вересня 2017 року

м. Львів

07 червня 2017 року до Ради адвокатів України надійшла заява Бердила
Олега Миколайовича про внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів
України.
Зі змісту заяви вбачається, що заявник у травні 2016 року склав
кваліфікаційний іспит у Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури
міста Києва, з жовтня 2016 року по квітень 2017 року пройшов стажування у
ТОВ «Центр стажування та підвищення кваліфікації адвокатів», а 20 квітня
2017 року Радою адвокатів міста Києва під головуванням Рафальської Інни
Владиславівни прийнято рішення про видачу йому свідоцтва про право на
заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України та
приведення його до Присяги адвоката України. 18 травня 2017 року
Бердило О.М. склав присягу адвоката України та отримав свідоцтво про
право на заняття адвокатською діяльністю серії КВ № 5894 за підписом
Рафальської І.В. як Голови Ради адвокатів міста Києва. Підставою для видачі
свідоцтва вказано рішення Ради адвокатів міста Києва від 20 квітня
2017 року № 63. Завірена копія свідоцтва про право на заняття адвокатською
діяльністю, яке видано на ім’я Бердила Олега Миколайовича, додана до
заяви у якості додатків. Заявником також надано копію витягу з Єдиного
реєстру адвокатів України серії АА № 001154, виданого на його ім’я
(свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 6894 від
18.05.2017 р.), який сформовано 23 травня 2017 року та підписано
Рафальською І.В. як Головою Ради адвокатів міста Києва.
19 вересня 2017 року до Ради адвокатів України надійшло звернення за
підписом виконуючого обов’язки керівника Першого підрозділу детективів
Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро
України А. Нестерцова щодо підтвердження чи спростування інформації про
внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України про адвоката

Степанова Сергія Євгеновича (свідоцтво про право на заняття адвокатською
діяльністю № 005777, видане Радою адвокатів міста Києва від 30.06.2017 р.)
та надати роз’яснення щодо правового статусу Ради адвокатів міста Києва
(код ЄДРПОУ 38517528). До звернення додано копію листа від 04 липня
2017 року № 223 за підписом Степ’юка В.С., як заступника Голови Ради
адвокатів міста Києва, в якому зазначено, що факт внесення та відображення
інформації стосовно адвоката Степанова Сергія Євгеновича підтверджується
Експертним висновком, а також висловлено критичне ставлення до листів
Національної асоціації адвокатів України.
Рада адвокатів України, за результатами обговорень, заслухавши
Голову Ради адвокатів України Ізовітову Л.П., Керівника Секретаріату
Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України
Красника В.В., з урахуванням попередніх висновків Спеціальної тимчасової
комісії з перевірки діяльності органів адвокатського самоврядування міста
Києва та рішень Ради адвокатів України, вкотре звернула увагу, що
06 серпня 2016 року у відповідності до положень Закону України «Про
адвокатуру та адвокатську діяльність» та на підставі рішень Ради адвокатів
України розпочато Конференцію адвокатів міста Києва, яка завершила свою
роботу 08 жовтня 2016 року.
Рішенням Конференції адвокатів міста Києва від 08 жовтня 2016 року,
серед іншого, відкликано весь склад членів Ради адвокатів міста Києва, у
тому числі Голову Рафальську І.В., та обрано новий склад Ради адвокатів
міста Києва і Голову Ради адвокаті міста Києва – адвоката Рябенка Петра
Константиновича.
Відповідні зміни щодо керівника юридичної особи «Ради адвокатів
міста Києва» було відображено в Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Рішення Конференції адвокатів міста Києва про обрання Рябенка П.К.
Головою Ради адвокатів міста Києва отримано Національною асоціацією
адвокатів України, про що розміщено інформацію на офіційному веб-сайті та
письмово доведено до відома компетентних державних, правоохоронних та
судових органів, зокрема, міста Києва.
Рішення конференції адвокатів міста Києва від 06 серпня - 08 жовтня
2016 року у судовому порядку не скасовано та не змінено. Упродовж 2017
року Конференція адвокатів міста Києва відповідно до положень Закону
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», до повноваження якої
належить відкликання/обрання Голови Ради адвокатів міста Києва, не
проводилась.
Натомість, Раді адвокатів України відомо, що відкликана Голова Ради
адвокатів міста Києва адвокат Рафальська І. В., не погоджуючись із рішенням
Конференції адвокатів міста Києва 06 серпня - 08 жовтня 2016 року про
відкликання її із посади Голови Ради адвокатів міста Києва, продовжує
виконувати функції Голови Ради адвокатів міста Києва, привласнюючи у
незаконний спосіб посаду та повноваження голови ради адвокатів регіону та
вводячи тим самим в оману адвокатів, а також правоохоронні та судові
органи, зокрема, міста Києва.

Рада адвокатів України неодноразово публічно заявляла про те, що
Конференція адвокатів міста Києва, як вищий орган адвокатського
самоврядування міста 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, розпочала
роботу 06 серпня 2016 року 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»).
Крім того, Радою адвокатів України, вищим органом адвокатського
самоврядування, приймались ряд рішень, де надана правова оцінка зібранням
адвокатів під аналогічною назвою «конференція адвокатів міста Києва», які
проведені всупереч вимогам статей 47, 55 Закону України «Про адвокатуру
та адвокатську діяльність», а саме:
-

«Щодо питань, які виникли у зв’язку з проведенням Конференції
адвокатів міста Києва 06.08.2016» № 191 від 13 вересня 2016 року;

-

«Щодо питань, які виникли у зв’язку з проведенням «Конференції
адвокатів міста Києва 05.11.2016 року» № 266 від 17 листопада 2016
року, а рішенням Ради адвокатів України № 267 від 17 листопада
2016 року повідомлено про відновлення адвокатського самоврядування в
місті Києві (створення та сформування Конференцією адвокатів міста
Києва 10 вересня та 08 жовтня 2016 року Кваліфікаційнодисциплінарної комісії адвокатури міста Києва, оновлення складу Ради
адвокатів міста Києва і ревізійної комісії адвокатури міста Києва,
обрання нових представників адвокатів міста Києва до Ради адвокатів
України та Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури;

-

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

-

«Щодо питань, які виникли у зв’язку з проведенням зібрання адвокатів
під назвою «Звітно-виборча конференція адвокатів міста Києва», що
відбулося 28 січня 2017 року» № 11 від 03 лютого 2017 року;

-

«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»» № 118 від
08 квітня 2017 року та «Про результати розгляду звернення Рафальської
І.В. від 20 березня 2017 року № 77 щодо внесення інформації до
Єдиного реєстру адвокатів України» № 119 від 08 квітня 2017 року,

якими вирішено направити її звернення до Вищої кваліфікаційнодисциплінарної комісії адвокатури для скерування матеріалів до
відповідної
Кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії
адвокатури,
ініціювавши питання щодо дисциплінарної відповідальності адвоката
Рафальської І.В., а також 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;
-

«Щодо питань, які виникли у зв’язку з проведенням зібрання адвокатів
під назвою «Конференція адвокатів міста Києва», що відбулося
27 квітня 2017 року» № 143 від 27 травня 2017 року.

Крім того, Радою адвокатів України рішеннями від 27 травня 2017 року
заборонено адміністраторам бази даних Єдиного реєстру адвокатів України
на Першому і Другому рівнях внесення і затвердження відомостей ЄРАУ про
осіб, які отримали свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю
після 11 червня 2016 року на підставі свідоцтва про складення
кваліфікаційного іспиту в місті Києві від органу, відмінного від
Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва, створеної і
сформованої в законний спосіб 08 жовтня 2016 року.
Радою адвокатів України, за результатами дослідження отриманої
інформації, зазначеної в обґрунтуванні ініційованих заявником вимог, а
також аналізу наданих документів, встановлено, що Рафальська І.В.
продовжує ігнорувати виконання усіх вищенаведених рішень Ради
адвокатів
України
та
позиціонує
себе
перед
адвокатами,
правоохоронними органами та судами як діюча Голова Ради адвокатів
міста Києва, користуючись печаткою Ради адвокатів міста Києва,
підписуючи та видаючи витяги із нібито Єдиного реєстру адвокатів
України, не зважаючи на відсутність в неї доступу до бази даних ЄРАУ як
адміністратора Першого рівня (з 10 жовтня 2016 року доступ до бази даних
ЄРАУ як адміністратору Першого рівня заблоковано).
Головою Ради адвокатів міста Києва у відповідності до приписів Закону
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» є Рябенко Петро
Константинович, який уповноважений у порядку статті 48 Закону та згідно з
іншими рішеннями Ради адвокатів України має право щодо посвідчення
витягів із ЄРАУ стосовно адвокатів із робочим місцем у місті Києві, доступ
до бази даних ЄРАУ якому, як адміністратору Першого рівня, надано після
10 жовтня 2016 року, та підписувати свідоцтва про право на заняття
адвокатською діяльністю.
Рада адвокатів України вкотре наголосила на порушеннях, що можуть
виникнути у зв’язку із вищезазначеними обставинами, оскільки
правоохоронні органи або суди можуть допускати у кримінальне
провадження адвокатів з витягами із нібито ЄРАУ, підписаними неналежною
особою - відкликаною Головою Ради адвокатів міста Києва Рафальською І.В.,
при цьому відомості стосовно них у відкритому доступі бази даних ЄРАУ на

офіційному веб-сайті Національної асоціації
обліковуються через зрозумілі причини.
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не

Такі судові рішення в подальшому можуть бути визнані
неправосудними. Натомість, Рада адвокатів України звернула увагу, що при
не допуску у справу адвоката, відомості про якого наявні у ЄРАУ на
офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України, однак нібито
підтверджені витягом, підписаним неналежною особою - відкликаною
Головою Ради адвокатів міста Києва Рафальською І.В., порушується право
такого адвоката на професію.
Рада адвокатів України продовжує отримувати інформацію та відповідні
документи про продовження вчинення адвокатом Рафальською І.В.
навмисних незаконних дій з блокування роботи Ради адвокатів міста Києва,
що є протиправним та неможливим у розумінні спеціального чинного
законодавства.
16 червня 2017 року за наслідками подання нотаріусу - державному
реєстратору Змисловській Т.В. підроблених адвокатами Рафальською І.В.,
Степ’юком В.С., Івановим І.О., Корінною Н.М. документів, були вчинені
реєстраційні дії щодо виключення із ЄДРПОУ відомостей про діючого
керівника Ради адвокатів міста Києва Рябенка Петра Константиновича,
зокрема, реєстраційні дії щодо внесення змін до установчих документів
юридичної особи, реєстраційні дії щодо внесення змін до відомостей про
юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах:
№10741050013044323 від 16.06.2017р. «інші зміни» - внесено зміни у дані
про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи;
№10741070014044323 від 16.06.2017р. «зміна керівника юридичної особи» замість керівника Рябенка Петра Константиновича внесено керівника
«Рафальську Інну Владиславівну»;
№10741070016044323 від 16.06.2017р. «зміна складу підписантів» - замість
Рябенка Петра Константиновича внесено підписанта «Степ’юка Валентина
Сергійовича»;
№10741070017044323 від 16.06.2017р. «зміна додаткової інформації» змінено інформацію про здійснення зв'язку з юридичною особою.
Цього ж дня адвокат Рафальська І.В. поновила відомості стосовно
себе в ЄДРПОУ нібито в якості керівника Ради адвокатів міста Києва та
змінила склад підписантів Ради адвокатів міста Києва, зокрема,
підписантом внесено також адвоката Степ’юка В.С.
05 серпня 2017 року Радою адвокатів України прийнято рішення № 170
«Про звернення до правоохоронних органів та судів щодо питань блокування
роботи Ради адвокатів міста Києва та неприпустимості незаконного
втручання у її діяльність та № 171 «Про звернення до Вищої кваліфікаційнодисциплінарної комісії адвокатури щодо дисциплінарної відповідальності
адвокатів Рафальської І.В., Іванова І.О., Степюка В.С., та Коріної Н.М.».
А 17 серпня 2017 року рішенням дисциплінарної палати Кваліфікаційнодисциплінарної комісії адвокатури Вінницької області адвоката Рафальську
Інну Владиславівну притягнуто до дисциплінарної відповідальності за
порушення статей 34, 57 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську

діяльність, статті 62 Правил адвокатської етики та застосовано до неї
дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською
діяльністю строком на шість місяців.
Відповідно до частини п’ятої статті 32 Закону України «Про
адвокатуру та адвокатську діяльність» протягом строку зупинення
права на заняття адвокатською діяльністю адвокат не має права її
здійснювати та не може брати участь у роботі органів адвокатського
самоврядування.
Додатково, Рада адвокатів України звернула увагу, що у провадженні
Шевченківського управління поліції Головного управління Національної
поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені
до ЄРДР за № 12016100100013923 від 02.11.2016 року за ознаками
кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,
№ 12016100100014530 від 14.11.2016 року за ознаками кримінального
правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України та
№ 12016100100011080 від 19.09.2017 року за правовою кваліфікацією ч.1 ст.
364-1 КК України.
З огляду на вище викладене, Рада адвокатів України, керуючись статями
17, 55, 57 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,
Положенням про Раду адвокатів України, вирішила:
1.

Роз’яснити, що у розумінні приписів Закону України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність» заявник Бердило Олег Миколайович та
Степанов Сергій Євгенович не набули права на заняття адвокатською
діяльністю, а тому відомості про них, як адвокатів, не можуть бути
внесені до Єдиного реєстру адвокатів України.

2.

Повідомити Національне антикорупційне бюро України про вчинення
окремими особами навмисних дій, що тривалий час блокують та
дестабілізують роботу органів адвокатського самоврядування міста
Києва, а також дезорієнтують адвокатів регіону, працівників
правоохоронних органів, судів, підривають авторитет органів
адвокатського самоврядування та адвокатури України, для прийняття
рішення в межах наданих повноважень, доручивши Голові Ради
адвокатів України скерувати відповідне звернення.

3.

Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити
ради адвокатів та кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури
регіонів, а також заявників і адвокатів, розмістивши оголошення на
офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України.

Голова Ради адвокатів України

підпис

Л.П. Ізовітова

Секретар Ради адвокатів України

підпис

П.М. Гречківський

