
 

РІШЕННЯ № 211 

Питання невиконання  

 рішень Ради адвокатів України пов’язаних із діяльністю органів 

адвокатського самоврядування міста Києва та гарантіями адвокатської 

діяльності 

 

«23» вересня 2017 року             м. Львів 

05 вересня 2017 року на адресу Національної асоціації адвокатів України 

надійшов лист за підписом Степ’юка В.С., як заступника Голови Ради 

адвокатів міста Києва, від 05 вересня 2017 року № 226, у якому Раду 

адвокатів України поінформовано про дати проведення нібито зборів 

адвокатів міста Києва та звітно-виборної Конференції адвокатів міста Києва, 

з вимогою до Ради адвокатів України забезпечити виконання пункту 2 

частини 4 статті 55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» (надалі  - Закон).  

Зі змісту листа вбачається, що 20 вересня 2017 року у конфренц-залі UBI 

Fashion Center, за адресою: вул. Дорогожицька, 8, заплановано нібито 

проведення зборів адвокатів міста Києва для обрання делегатів на Звітно-

виборну Конференцію адвокатів міста Києва 07 жовтня 2017 року. 

Рада адвокатів України, проаналізувавши зміст зазначеного листа, 

заслухавши пояснення Голови Ради адвокатів міста Києва Рябенка П.К., а 

також врахувавши пропозиції Голови Ради адвокатів України Ізовітової Л.П., 

Заступника Голови Ради адвокатів України Гвоздія В.А., членів Ради 

адвокатів України та присутніх голів рад адвокатів регіонів, звернула  увагу 

на наступне. 

Згідно зі статтями 46, 47, 48, 49, 55 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» конференція адвокатів регіону є організаційною 

формою адвокатського самоврядування, скликання та проведення якої 

відбувається виключно в рамках законодавчо встановлених вимог, у тому 

числі із обов’язковим складенням порядку денного, затвердженням квоти 

представництва, порядку висування та обрання делегатів конференції 

адвокатів регіону, регламенту конференції адвокатів регіону, вчасного 

повідомлення адвокатів про усі вищеозначені рішення тощо.  



Конференція адвокатів, у тому числі, визначає кількість та обирає членів 

ради адвокатів регіону, КДКА, ревізійної комісії адвокатів регіону, 

представників адвокатів регіону до складу Ради адвокатів України та Вищої 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, строк повноважень яких 

становить п’ять років.  

Рішення будь-яких інших зібрань адвокатів з аналогічною назвою, як у 

вищого регіонального органу адвокатського самоврядування – конференції 

адвокатів регіону, проведених без слідування зазначеним  вимогам Закону та 

рішень Ради адвокатів України, не мають юридичних наслідків.  

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). 

Рада адвокатів України не отримувала рішень Ради адвокатів міста 

Києва під головування адвоката Рябенка Петра Константиновича, з питань 

пов’язаних із скликанням та проведенням 20 вересня та 07 жовтня 2017 року 

відповідно зборів адвокатів міста Києва та Звітно-виборної Конференції 

адвокатів міста Києва, в яких визначено  порядок денний та дати проведення 

конференції і зборів адвокатів міста Києва, що підтвердив присутній на 

засіданні Голови Ради адвокатів міста Києва Рябенко П.К., оскільки у тому 

не було потреби з огляду на повне перезавантаження адвокатського 

самоврядування в місті Києві у 2016 році. Також, відповідно, до Ради 

адвокатів України не надходили звернення про встановлення квоти 

представництва, затвердження порядку і регламенту проведення конференції, 

як того вимагає Закон.  

За результатами дослідження вищеозначених обставин та з огляду на 

раніше ухвалені рішення Радою адвокатів України встановлено, що збори 

адвокатів міста Києва, про які повідомляє Степ’юк В.С., на момент розгляду 

його звернення вже відбулись нібито 20 вересня 2017 року, проведені без 

затверджених Радою адвокатів України квоти представництва, порядку 

висування та обрання делегатів конференції адвокатів регіону, регламенту 

конференції адвокатів регіону, тобто поза межами Закону та обов’язкових 

рішень Ради адвокатів України. А адвокат Степ’юк В.С. безпідставно 

привласнює у своєму листі від 05.09.2017 року № 226 повноваження 

Заступника Голови Ради адвокатів міста Києва, оскільки таким не є, що є 

порушенням приписів пункту 5 частини 1 статті 21, статей 47, 55, 57 Закону.   

У взаємозв’язку з вказаними вище встановленими фактами, Рада 

адвокатів України дійшла до висновку, що адвокат Степ’юк В.С. вчиняє дії, 

якими намагається привласнити повноваження обраних 08 жовтня 2016 року 

членів Ради адвокатів міста Києва, що в свою чергу свідчить про ігнорування 



ним рішень вищого органу адвокатського самоврядування в місті Києві - 

конференції адвокатів міста Києва 06.08.-08.10.2016 року, а також рішень 

Ради адвокатів України: № 153 від 11.06.2016 року, № 155 від 11.06.2016 

року, № 266 від 17.11.2016 року, № 278 від 15.12.2016 року, №11 від 

03.02.2017 року, № 143 від 27.05.2017 року, № 170 та 171 від 05.08.2017 року. 

Радою адвокатів України під час обговорення зазначеного питання 

також  взята до уваги інформація Голови Ради адвокатів міста Києва  

адвоката Рябенка Петра Константиновича про дії деяких працівників 

правоохоронних органів, які продовжують залучати до процесуальних дій 

адвокатів, які не є членами діючої Ради адвокатів міста Києва, 

направляючи при цьому повідомлення про проведення обшуків нібито  до 

органу адвокатського самоврядування, який нібито очолюється адвокатом 

Рафальською І.В., яку з 08 жовтня 2016 року конференцією адвокатів 

міста Києва відкликано з посади Голови Ради адвокатів міста Києва, а 

право на адвокатську діяльність якої зупинено з 17.08.2017 року на 

підставі рішення Дисциплінарної палати КДКА Вінницької області від 

17.08.2017 року. 

Рада адвокатів України вважає зазначені дії працівників правоохоронних 

органів неприпустимим та такими, що грубо порушують приписи частини 2 

статті 23 Закону та рішень Ради адвокатів України з питань пов’язаних із 

гарантіями адвокатської діяльності, у тому числі рішення Ради адвокатів 

України, копії яких направлені керівникам правоохоронних органів на 

виконання рішення Ради адвокатів України № 170 від 05 серпня 2017 року 

«Про звернення до правоохоронних органів та суддів щодо питань 

блокування роботи Ради адвокатів міста Києва та неприпустимість 

незаконного втручання у її діяльність». 

З огляду на викладене, Рада адвокатів України, керуючись статями 34, 

36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Правилами 

адвокатської етики, Положенням про порядок прийняття та розгляд скарг 

щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його 

дисциплінарну відповідальність, врахувавши пропозиції, зауваження та 

доповнення членів Ради адвокатів України, та з метою належного 

інформування адвокатів з робочим місцем у місті Києві щодо діяльності 

органів адвокатського самоврядування регіону, а також для об’єктивного 

вирішення питання дисциплінарної відповідальності стосовно адвоката  

Степ’юка В.С., який позиціонує себе членом органу адвокатського 

самоврядування міста Києва, привласнивши посаду Заступника Голови Ради 

адвокатів міста Києва, на підставі статті 55 Закону України «Про адвокатуру 

та адвокатську діяльність», Положення про Раду адвокатів України, 

вирішила: 

1. Звернутися до  керівників  правоохоронних органів міста Києва з 

проханням вжити в межах повноважень відповідних заходів з 

додаткового інформування підлеглих і підпорядкованих працівників про 

виконання приписів статті 23 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» та неналежність залучення до процесуальних 

дій адвокатів, які не є членами діючої Ради адвокатів міста Києва, а 

також вжити заходи реагування, у випадку вчинення ними протилежних 



дій, доручивши Голові Ради адвокатів України скерувати такі звернення. 

Додатково поінформувати про фактичне місцезнаходження Ради 

адвокатів м. Києва (під головуванням Рябенка П.К.) та КДКА м. Києва 

(під головуванням Орлова І.Ф.). звернувши увагу на адресу діючих 

органів адвокатського самоврядування у місті Києві. 

2. Повідомити на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів 

України та веб-сайті Ради адвокатів м. Києва адвокатів міста Києва, що 

проведені 20 вересня 2017 року у місті Києві збори адвокатів в 

конфренц-залі UBI Fashion Center, за адресою: вул. Дорогожицька, 8, 

проведені неуповноваженими на те особами, і у розумінні Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» відбулися поза 

межами Закону та без обов’язкових рішень Ради адвокатів України, 

необхідних для скликання і проведення конференції адвокатів регіону. 

3. Ініціювати перед ВКДКА питання дисциплінарної відповідальності 

адвоката Степ’юка В.С. за умисне систематичне порушення останнім 

приписів Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», 

Правил адвокатської етики, рішень вищих органів адвокатського 

самоврядування, вчинення дій, що блокують та дестабілізують роботу 

органів адвокатського самоврядування міста Києва, а також 

дезорієнтують адвокатів регіону, підривають авторитет органів 

адвокатського самоврядування та адвокатури України, для прийняття 

рішення в межах наданих повноважень. 

4. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

ради адвокатів та кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури 

регіонів, а також адвокатів на офіційному веб-сайті Національної 

асоціації адвокатів України. 
 

Голова Ради адвокатів України  підпис       Л.П. Ізовітова 

 

Секретар Ради адвокатів України підпис             П.М. Гречківський 


