
 
РІШЕННЯ № 7 

Про розгляд скерованих до Ради адвокатів України звернень 

Рафальської І.В. від 22 грудня 2017 року до Верховного Суду України, 

Вищої ради правосуддя, правоохоронних органів і судів міста Києва та 

інших органів, організацій, установ 

 

«8» лютого 2018 року               м. Київ 

 

05 січня 2018 року на ім’я Голови Національної асоціації адвокатів 

України (далі – НААУ), Ради адвокатів України (далі – РАУ) надійшов лист 

за підписом члена Вищої ради правосуддя Гречківського П.М. № 290/0/9-18 

від 04 січня 2018 року, яким скеровані отримані Вищою радою правосуддя 

копії звернень №№ 481 та 482 від 22 грудня 2017 року за підписом 

Рафальської І.В. як Голови Ради адвокатів міста Києва. 

У зв’язку з тим, що органи адвокатського самоврядування об’єднує 

Національна асоціація адвокатів України член Вищої ради правосуддя 

Гречківський П.М. у своєму листі звертається з проханням повідомити, чи 

відповідають дійсності наведені у зверненнях Рафальської І.В. від 22 грудня 

2017 року №№ 481 та 482 факти та повідомити про здійснені заходи 

реагування і їх наслідки. 

Зі змісту скерованих звернень Рафальської І.В. від 22 грудня 2017 року  

№№ 481 та 482, підписаних останньою як Головою Ради адвокатів міста 

Києва, нею висловлено прохання з обережністю ставитись до інформації, 

розміщеної на «приватному» ресурсі в мережі Інтернет за адресою 

erau.unba.org.ua (unba.org.ua), а також до інформації, що розповсюджується 

за підписом Ізовітової Л.П. від імені Національної асоціації адвокатів 

України, оскільки на думку автора повноваження Ізовітової Л.П., як Голови 

Національної асоціації адвокатів України, закінчились 17.11.2017 року, а 

Єдиний реєстр адвокатів України не має статусу для офіційного 

використання в процесі судочинства.  

При цьому, доказами, що нібито підтверджують вищезазначені 

обставини адвокат Рафальська І.В. наводить: дані державного веб-порталу 

відкритих даних http:// data.gov.ua; встановлені кримінальним 

провадженням № 42016101070000148 факти; постанову Кабінету Міністрів 



України від 21 жовтня 2015 року № 835; наявність державної реєстрації, як 

органів адвокатського самоврядування, лише двох юридичних осіб (Ради 

адвокатів міста Києва та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

міста Києва). А також, посилається на приписи статей 6 та 32 Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».  

Рада адвокатів України, розглянувши лист члена Вищої ради 

правосуддя Гречківського П.М. від 04 січня 2018 року № 290/0/9-18 та 

скеровані ним копії звернень за підписом Рафальської І.В., як Голови Ради 

адвокатів міста Києва, звертає увагу на те, що зазначена у листах 

Рафальської І.В. № 481 та № 482 від 22 грудня 2017 року інформація є 

недостовірною та такою, що дезорієнтує, дезінформує та вводить 

визначені у листі органи, організації та установи в оману, з огляду на 

наступне. 

Щодо повноважень Голови Ради адвокатів України, Національної 

асоціації адвокатів України Ізовітової Л.П. 

09 червня 2017 року на Звітно-виборному з’їзді адвокатів України             

2017 року Головою Ради адвокатів України, Національної асоціації 

адвокатів України на нову п’ятирічну каденцію обрано Ізовітову Лідію 

Павлівну, повноваження якої розпочалися 17 листопада 2017 року, що 

підтверджується протоколом Звітно-виборного з’їзду адвокатів України 

2017 року та відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 

інформацією на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів 

України за посиланням: http://unba.org.ua/news/2441-lidiya-izovitova-obrana-

golovoyu-nacional-noi-asociacii-advokativ-ukraini.html. 

Станом на день засідання Ради адвокатів України до Національної 

асоціації адвокатів України не надходило жодних повідомлень або рішень 

судів, у тому числі ухвал суду про відкриття провадження, копій позовних 

заяв тощо щодо оскарження рішень Звітно-виборного з’їзду адвокатів 

України 2017 року, а тому інформація про відсутність у Ізовітової Лідії 

Павлівни повноважень Голови Національної асоціації адвокатів 

України (Ради адвокатів України) після 17.11.2017 року, що 

розповсюджується адвокатом Рафальською І.В., є недостовірною та 

такою, що дезорієнтує, дезінформує та вводить в оману визначені у 

листі органи, організації та установи. 

Щодо державної реєстрації органами адвокатського самоврядування 

лише двох юридичних осіб (Ради адвокатів міста Києва та КДКА міста 

Києва). 

15 листопада 2017 року, у зв’язку із доопрацюванням у вересні          

2017 року діючого програмного забезпечення ЄДР та доповненням 

довідника організаційно-правових форм новим значенням «Органи 

адвокатського самоврядування» на прохання Національної асоціації 

адвокатів України, Радою адвокатів України було прийнято рішення № 235 

«Про приведення у відповідність відомостей про органи адвокатського 

самоврядування в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань». 

http://unba.org.ua/news/2441-lidiya-izovitova-obrana-golovoyu-nacional-noi-asociacii-advokativ-ukraini.html
http://unba.org.ua/news/2441-lidiya-izovitova-obrana-golovoyu-nacional-noi-asociacii-advokativ-ukraini.html


Цим рішенням було доручено головам вищих та регіональних органів 

адвокатського самоврядування (радам адвокатів регіонів, кваліфікаційно-

дисциплінарним комісіям адвокатури) звернутися до суб’єктів державної 

реєстрації відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» з 

приводу приведення у відповідність відомостей в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань щодо організаційно-правової форми, зазначивши її як «орган 

адвокатського самоврядування» за кодом 710. 

Таким чином, органи адвокатського самоврядування на виконання 

рішення Ради адвокатів України № 235 від 15 листопада 2017 року, 

звертаються до суб’єктів державної реєстрації та змінюють організаційно - 

правову форму на «орган адвокатського самоврядування».  

Зазначена інформація щодо органів адвокатського самоврядування є 

загальнодоступною та знаходиться у Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань, у 

відкритому доступі на офіційному сайті Міністерства юстиції України за 

посиланням: https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch .   

Таким чином, інформація, що розповсюджується адвокатом 

Рафальською І.В. відносно державної реєстрації органом адвокатського 

самоврядування тільки двох юридичних осіб також є неправдивою та 

направлена на підрив авторитету органів адвокатського 

самоврядування  та адвокатури в цілому.  

Щодо привласнення Рафальською І.В. посади Голови Ради адвокатів 

міста Києва та підписання у такому статусі листів. 

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 міста Києва під 

головуванням Рябенка П.К., відповідно до рішення Конференції адвокатів 

міста 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 міста Києва 

складі здійснює законодавчо визначену діяльність за адресою: м. Київ,                 

вул. Борисоглібська, 3, 2 поверх. 

https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch


08 жовтня 2016 року рішенням Конференції адвокатів міста Києва, 

проведеної на виконання рішень Ради адвокатів України № 153 та № 155 від 

11 червня 2016 року, Рафальській Інні Владиславівні висловлено 

недовіру та відкликано з посади Голови Ради адвокатів міста Києва. 

Крім того, на підставі рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури Вінницької області від 17 серпня        

2017 року право на заняття адвокатською діяльністю адвоката       

Рафальської І.В. зупинено, згідно з пунктом 3 частини першої статті 31 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» з 17 серпня 

2017 року по 17 лютого 2018 року. Відповідна інформація є 

загальнодоступною і відображена в Єдиному реєстрі адвокатів України на 

офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України за 

посиланням http://erau.unba.org.ua/profile/37660. 

У відповідності до частини п’ятої статті 31 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, у тому числі очолювати раду адвокатів регіону. 

На виконання рішень Ради адвокатів України від 08 квітня 2017 року 

№№ 118, 119, від 05 серпня 2017 року №№ 170 та 171, від 15 листопада 

2017 року № 238, Голова Національної асоціації адвокатів України, Ради 

адвокатів України Ізовітова Л.П. звернулась до правоохоронних органів та 

судів із заявою про спростування інформації, викладеної у попередніх 

листах Рафальської І.В. щодо неналежного функціонування адвокатського 

самоврядування у місті Києві, а також до ВКДКА та КДКА м. Києва з 

проханням притягнути адвоката Рафальську І.В. до дисциплінарної 

відповідальності. 

Радою адвокатів України також встановлено, що адвокат         

Рафальська І.В., будучи обізнаною (вих. лист НААУ від 07.12.2017 року      

№ 1177/0/2-17) щодо прийняття нових рішень Ради адвокатів України  від 

15 листопада 2017 року «Щодо питань, які виникла у зв’язку з проведенням 

07 жовтня 2017 року зібрання під назвою «Звітно-виборча конференція 

адвокатів міста Києва»  № 227 та «Про розгляд заяви Рафальської І.В. щодо 

надання паролю доступу до адміністративної частини бази даних Єдиного 

реєстру адвокатів України Ради адвокатів міста Києва» № 236, ігноруючи їх 

зміст, в черговий раз звернулась 22 грудня 2017 року листами № 481 та 482 

до низки державних, судових та правоохоронних органів, зазначаючи у них 

недостовірну  інформацію.  

Вищезазначені обставини свідчать про продовження порушень 

адвокатом Рафальською І.В. приписів статті 57 Закону України                

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та статті 65 Правил 

адвокатської етики, затверджених 09 червня 2017 року Звітно-виборним 

з’їздом адвокатів України 2017 року, що має негативні наслідки для 

реалізації адвокатського самоврядування у місті Києві, підриває авторитет 

органів адвокатського самоврядування та адвокатури України в цілому.  

http://erau.unba.org.ua/profile/37660


Рада адвокатів України вважає вищезазначені обставини такими, що 

свідчать про ігнорування адвокатом Рафальською І.В. приписів статті 57 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та статті 65 

Правил адвокатської етики, затверджених 09 червня 2017 року Звітно-

виборним з’їздом адвокатів України 2017 року, та мають негативні наслідки 

для реалізації адвокатського самоврядування у місті Києві, підривають 

авторитет органів адвокатського самоврядування та адвокатури України в 

цілому.  

Щодо Єдиного реєстру адвокатів України.  

За приписами статті 2 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» (далі – Закон) адвокатура України – недержавний самоврядний 

інститут, що забезпечує здійснення захисту, представництва  та надання 

інших видів правової допомоги на професійній основі, а також самостійно 

вирішує питання організації і діяльності адвокатури в порядку 

встановленому цим Законом. 

Відповідно до статті 17 Закону 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 Радою адвокатів 

України з 16 січня 2013 року на офіційному веб-сайті Національної асоціації 

адвокатів України (пункт 4 частини 1 Розділу ІХ Прикінцеві положення 

Закону). 

У Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України, затвердженому 

рішенням Ради адвокатів України 17 грудня 2012 року, зі змінами, на 

виконання частини 6 статті 17 Закону, чітко деталізовано правила та 

принципи функціонування Єдиного реєстру адвокатів України (далі – 

ЄРАУ), а також вимоги та порядок внесення законодавчо визначеної 

інформації про адвокатів до нього адміністраторами електронної бази даних 

ЄРАУ згідно з наданими повноваженнями. 

Внесена до ЄРАУ інформація є відкритою на офіційному веб-сайті 

Національної асоціації адвокатів України. Рада адвокатів України і 

відповідні ради адвокатів регіонів надають витяги з ЄРАУ за зверненням 

адвоката або іншої особи (частина 4 статті 17 Закону). 

Інших вимог, у тому числі про державну реєстрацію ЄРАУ як 

офіційного інформаційного ресурсу в Державній агенції з електронного 

управління (отримання державного зразка) або реєстрації в 

Міністерстві юстиції України, профільним Законом не передбачено. 

Вимоги про державну реєстрацію ЄРАУ як офіційного 

інформаційного ресурсу в Державній агенції з електронного управління 

(отримання державного зразка) або реєстрації в Міністерстві юстиції 

України, відсутні в Постанові Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 

2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які 



підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», на яку посилається 

Рафальська І.В.  

Крім того, не знайшли свого підтвердження твердження          

Рафальської І.В. у зверненні від 22 грудня 2017 року № 482 щодо 

відсутності обов’язкової правової експертизи Порядку ведення Єдиного 

реєстру адвокатів України та реєстрації його в Міністерстві юстиції 

України, «затемнення інформації» у ЄРАУ, оскільки згідно з посиланням 

http://data.gov.ua, наявним у листі адвоката Рафальської І.В., відсутні будь-

які нормативні акти, роз’яснення тощо, які б передбачали обов’язковість 

правової експертизи та реєстрацію Єдиного реєстру адвокатів України  в 

Міністерстві юстиції України.  

Також, загальновідомою є інформація про виконання Національною 

асоціацією адвокатів України ухвали Окружного адміністративного суду 

міста Києва «Про вжиття заходів забезпечення позову» від 07 листопада 

2014 року в адміністративній справі № 826/16854/14, а тому факт 

«затемнення» на які посилається Рафальська І.В., спростовується 

висновками, відображеними у судових рішеннях у справах                      

№№ 826/14693/15(№ К/800/1959/17), 910/2559/15-г, тощо. 

З огляду на вищезазначене, Рада адвокатів України дійшла до 

висновку, що адвокат Рафальська І.В. розповсюджує недостовірну 

інформацію, яка дезорієнтує, дезінформує та вводить в оману органи, 

організації та установи щодо функціонування Єдиного реєстру адвокатів 

України, чим вчиняє дії, направлені на підрив престижу адвокатури, 

критикує діяльність, рішення, порядок формування органів адвокатського 

самоврядування, що спрямовано на приниження авторитету адвокатури, 

адвокатської професії та статусу адвоката, а також не виконує обов’язкові 

рішення органів адвокатського самоврядування. 

Додатково, Рада адвокатів України від імені Національної асоціації 

адвокатів України, яка є засновником органів адвокатського 

самоврядування в місті Києві (Ради адвокатів міста Києва, Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва), вкотре наголошує та звертає 

увагу уповноважених осіб, що Головою Ради адвокатів міста Києва є 

Рябенко П.К., офіційна адреса для листування 04070, м. Київ, вул. 

Борисоглібська, 3, 2 поверх, а Головою Кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури м. Києва є Орлов І.Ф., адреса для листування 04070, 

м. Київ, вул. Борисоглібська, 3, 2 поверх. Кількісний та персональний склад 

Ради адвокатів міста Києва та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури м. Києва розміщується на офіційному сайті ради 

адвокатів/КДКА міста Києва за посиланням http://kyiv.unba.org.ua. 

У зв’язку із несанкціонованими змінами та протиправним втручанням 

окремими державними реєстраторами в ЄДР, що потягло за собою зміну 

керівника Ради адвокатів міста Києва, підписанта та місцезнаходження 

юридичної особи, засновниками в межах наданих повноважень вжито ряд 

дій по відновленню вказаної інформації, задля забезпечення дотримання 

гарантій адвокатської діяльності та в ході службового листування між 

органами, підприємствами та установами. 

http://data.gov.ua/
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/44265318
http://kyiv.unba.org.ua/


Органи адвокатського самоврядування міста Києва, засновниками яких 

є Національна асоціація адвокатів України, у своїй діяльності та під час 

офіційного листування використовують виключно затверджену символіку 

Національної асоціації адвокатів України та офіційні бланки.  

З 08 жовтня 2016 року у місті Києві не було проведено конференції 

адвокатів міста Києва з порядком денним щодо дострокового відкликання 

та/або обрання нових членів органів адвокатського самоврядування міста 

Києва у відповідності до положень Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» на підставі встановленої Радою адвокатів України 

квоти представництва, затверджених регламенту та порядку проведення 

конференції адвокатів регіону, а тому Рада адвокатів України закликає не 

брати до уваги інформацію, зазначену Рафальською І.В. у листах від               

22 грудня 2017 року №№ 481 та 482, оскільки вона є неправдивою, 

такою, що не відповідає дійсності, дезорієнтує, дезінформує та вводить в 

оману визначені у листі органи, організації та установи. 

Також, Рада адвокатів України, враховуючи що листи №№ 481, 482 від 

22 грудня 2017 року підписані адвокатом Рафальською І.В. як Головою Ради 

адвокатів міста Києва, наголошує, що остання продовжує неправомірно 

позиціонувати себе як член органу адвокатського самоврядування міста 

Києва. 

Поведінка адвоката Рафальської І.В. блокує роботу Ради адвокатів 

міста Києва, оскільки остання у незаконний спосіб, привласнюючи 

повноваження члена органів адвокатського самоврядування, свідомо 

вводить в оману і дезорієнтує адвокатів з робочим місцем у місті Києві, 

правоохоронні та судові органи, надає недостовірну інформацію у тому 

числі щодо повноважень Голови Національної асоціації адвокатів України 

та функціонування ЄРАУ, чим здійснює підрив авторитету адвокатури в 

цілому, порушує Правила адвокатської етики.  

Відповідно до Розділу VI Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» за вчинення адвокатом дисциплінарного проступку 

останнього може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у 

порядку дисциплінарного провадження. Дисциплінарне провадження 

стосовно адвоката здійснюється кваліфікаційно-дисциплінарною комісією 

адвокатури за адресою робочого місця адвоката, зазначеною в Єдиному 

реєстрі адвокатів України.  

З огляду на наведене, Рада адвокатів України, розглянувши звернення 

члена Вищої ради правосуддя Гречківського П.М. від 04 січня 2018 року      

№ 290/0/9-18 та скеровані ним копії звернень адвоката Рафальської І.В. від  

22 грудня 2017 року №№ 481, 482, з метою недопущення порушення прав та 

гарантій адвокатської діяльності адвокатів, а також інформування 

правоохоронних органів та судів міста Києва та інших органів,  організацій 

та установ, визначених у вищезазначених листах Рафальської І.В., 

врахувавши пропозиції, зауваження та доповнення членів Ради адвокатів 

України, а також утримання Голови Ради адвокатів України Ізовітової Л.П. 

від голосування за це рішення, у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів, 

доручивши заступнику Голови Ради адвокатів України Кухарю О.І. бути 



головуючим під час розгляду цього питання, з урахуванням раніше 

прийнятих рішень та окремих положень Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», керуючись статтею 55 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність», Положенням про Раду адвокатів 

України, вирішила: 

1. Звернутися до Верховного Суду, Вищої ради правосуддя, Генеральної 

прокуратури України, Національного антикорупційного бюро України, 

правоохоронних органів та судів міста Києва, Державної судової 

адміністрації тощо із заявою про спростування інформації, викладеної 

у направлених Рафальською І.В. зверненнях №№  481 та 482 від            

22 грудня 2017 року, поінформувавши про ухвалені Радою адвокатів 

України рішення, а також вжити інші заходи, направлені на боротьбу з 

розповсюдженням неправдивої інформації адвокатом Рафальською І.В.  

2. Звернутися до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури         

м. Києва із скаргою (заявою) щодо неналежної поведінки адвоката 

Рафальської Інни Владиславівни, яка всупереч Закону України        

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» систематично порушує 

приписи Правил адвокатської етики, Закону України «Про адвокатуру 

та адвокатську діяльність», рішень органів адвокатського 

самоврядування шляхом вчинення дій, що тривалий час блокують і 

дестабілізують роботу органів адвокатського самоврядування міста 

Києва, а також дезорієнтують адвокатів регіону, працівників 

правоохоронних органів, судів та підривають авторитет органів 

адвокатського самоврядування та адвокатури України в цілому. 

3. В.о. Секретаря Ради адвокатів України про прийняте рішення 

повідомити на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів 

України. 

 

Голова Ради адвокатів України            підпис Л.П. Ізовітова 

 

В.о. Секретаря Ради адвокатів України підпис  І.В. Колесников 


