
 

 

 

РІШЕННЯ № 180 

Про відсутність у адвоката Рябенка П.К. повноважень Голови Ради 

адвокатів міста Києва та персональну відповідальність за невиконання 

рішень Ради адвокатів України  
 

«27» грудня 2022 року                                       м. Київ 

Рада адвокатів України розглянувши питання порядку денного засідання 

щодо наказу Міністерства юстиції України № 5706/5 від 20.12.2022 про 

задоволення скарги та скасування державної реєстрації змін до відомостей про 

юридичну особу Раду адвокатів міста Києва, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань, обговоривши ситуацію, яка склалась в органах адвокатського 

самоврядування м. Києва, врахувавши пропозиції учасників засідання, зазначає 

наступне. 

Правові засади організації і діяльності адвокатури та здійснення 

адвокатської діяльності в України регулюються Законом України                          

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі - Закон № 5076-VI). З метою 

забезпечення належного здійснення адвокатської діяльності, дотримання 

гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних прав адвокатів, 

забезпечення високого професійного рівня адвокатів та вирішення питань 

дисциплінарної відповідальності адвокатів в Україні діє адвокатське 

самоврядування. 

Згідно з приписами статті 55 Закону № 5076-VI у період між з’їздами 

адвокатів України функції адвокатського самоврядування виконує Рада 

адвокатів України. 

Відповідно до ст. 57 Закону № 5076-VI рішення з’їзду адвокатів України 

та Ради адвокатів України є обов’язковими до виконання всіма адвокатами. 

Положенням про Раду адвокатів України, затвердженого Установчим 

З’їздом адвокатів України 17.11.2012 року, зі змінами (далі – Положення про 

Раду адвокатів України) визначено, що Рада адвокатів України затверджує 



 
 
 

 

регламент роботи рад адвокатів регіонів, координує та контролює діяльність 

рад адвокатів регіонів, сприяє їх діяльності, надає їм необхідну методичну 

допомогу та сприяє забезпеченню гарантій адвокатської діяльності, захисту 

професійних, соціальних та інших прав адвокатів. 

Згідно з п. 8.2. статті 8 Статуту Національної асоціації адвокатів України, 

затвердженого 09.06.2017 року рішенням Звітно-виборного з’їзду адвокатів 

України 2017 року, повноваження і порядок роботи ради адвокатів регіону 

визначаються Законом № 5076-VI, цим Статутом та Положенням про раду 

адвокатів регіону, яке затверджується Радою адвокатів України. 

Відповідно до п. 8.3. статті 8 Статуту Національної асоціації адвокатів 

України, рада адвокатів регіону підконтрольна і підзвітна конференції 

адвокатів регіону та Раді адвокатів України. 

Рада адвокатів регіону здійснює свою діяльність відповідно до 

Конституції України, Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», чинного законодавства України, цього Положення, Статуту та актів 

Національної асоціації адвокатів України, Регламенту ради адвокатів регіону. 

Слід зазначити, що Радою адвокатів міста Києва, на підставі рішення  

№ 2303 від 06.09.2021 року про скликання Звітно-виборної конференції 

адвокатів міста Києва (далі – Конференція), у зв’язку із закінченням 

повноважень членів органів адвокатського самоврядування, обраних на п’ять 

років Конференцією адвокатів міста Києва від 08.10.2016 року.  

Листом за вих. № 4308 від 07.09.2021 року, у відповідності до ст.ст. 47, 55 

Закону № 5076-VI, рішення Ради адвокатів міста Києва №2303 від  

06.09.2021 року скеровано до Ради адвокатів України для затвердження 

порядку висування та обрання делегатів конференції адвокатів регіону, 

затвердження регламенту конференції адвокатів регіону і встановлення квоти 

представництва.  

Рішенням Ради адвокатів України № 82 від 10.09.2021 року затверджено 

Порядок висування та обрання делегатів звітно-виборної конференції адвокатів 

міста Києва, затверджено Регламент звітно-виборної конференції адвокатів 

міста Києва та встановлено квоту представництва, зі змінами, внесеними на 

підставі рішення Ради адвокатів України № 99 від 11.09.2021 року.  

Збори адвокатів міста Києва по районах у місті Києві щодо обрання 

делегатів на Конференцію проведені 31.10.2021 року. 

Звітно-виборна конференція адвокатів міста Києва відбулася  

07.11.2021 року у приміщенні бізнес центру «Леонардо» 2-й поверх, 

конференційна зала (м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 17/52А).  



 
 
 

 

За результатами вивчення та аналізу Робочої групи протоколів 

конференцій адвокатів регіонів за 2021 рік, Рада адвокатів України,  

15.12.2021 року прийняла низку рішень щодо не набуття окремих адвокатів 

повноважень членів органів адвокатського самоврядування міста Києва. 

В подальшому, 28.01.2022 року Радою адвокатів України прийнято 

рішення № 5 «Про неповноважність звітно-виборної конференції адвокатів 

міста Києва на прийняття рішень від 07.11.2021 року та відсутність юридичних 

фактів», яким, у тому числі, вирішено визнати, що Звітно-виборна конференція 

адвокатів міста Києва від 07.11.2021 року відбулась із порушеннями приписів 

Закону № 5076-VI та рішень вищих органів адвокатського самоврядування, а 

тому усі прийнятті рішення Звітно-виборної конференції адвокатів міста Києва 

від 07.11.2021 року є такими, що не набули та не мають юридичних наслідків.  

Враховуючи наведене, Рада адвокатів України констатує, що наразі 

органи адвокатського самоврядування у місті Києві не діють відповідно до 

приписів Закону № 5076-VI, оскільки Конференція від 07.11.2021 року 

проведена з порушеннями Порядку висування та обрання делегатів звітно-

виборної конференції адвокатів міста Києва та Регламенту звітно-виборної 

конференції адвокатів міста Києва та встановлення квоти представництва, 

затверджених рішенням Ради адвокатів України № 82 від 10.09.2021 року, зі 

змінами. П’ятирічний строк повноважень голови Ради адвокатів міста Києва 

Рябенка П.К. та членів Ради адвокатів міста Києва, обраних Конференцією 

адвокатів міста Києва 08.10.2016 року, сплинув – 08.10.2021 року. 

27.10.2021 року Рада адвокатів України рішенням №113 

 «Про повноваження органів та членів адвокатського самоврядування міста 

Києва», наголосила, що періодичність проведення виборів до органів 

адвокатського самоврядування є складовою правового принципу виборності, 

визнаного законодавством про адвокатуру та адвокатську діяльність. 

Відповідно до вищевказаного рішення Рада адвокатів України роз’яснила, 

що рішення Ради адвокатів України «Про затвердження роз’яснення щодо 

інституціонального континуїтету Національної асоціації адвокатів України та 

організаційних форм адвокатського самоврядування» № 69 від 21.09.2020 року 

розповсюджується на органи адвокатського самоврядування міста Києва і їх 

членів та вони продовжують виконувати свої повноваження до 07.11.2021 або 

до початку діяльності новосформованих органів адвокатського самоврядування 

та обрання їх нових членів конференцією адвокатів міста Києва у 

встановленому Законом порядку. 



 
 
 

 

З огляду на вказане, рішенням Ради адвокатів України № 8 від  

28.01.2022 року «Про скликання конференції адвокатів міста Києва, 

затвердження Порядку висування та обрання делегатів конференції адвокатів 

міста Києва, Регламенту конференції адвокатів міста Києва та встановлення 

квоти представництва» встановлено, що Рябенко П.К. як Голова Ради 

адвокатів міста Києва та члени Ради адвокатів міста Києва продовжували 

свою діяльність в силу інституціонального континуїтету Національної асоціації 

адвокатів України та організаційних форм адвокатського самоврядування  

до проведення нової конференції адвокатів міста Києва, яка розпочала та 

закінчила свою роботу 07.11.2021 року. 

З початком роботи даної звітно-виборної конференції п’ятирічні 

повноваження членів органів адвокатського самоврядування міста Києва, у 

тому числі Голови Ради адвокатів міста Києва Рябенка П.К., що були 

продовжені за правилами континуїтета відповідним рішенням Ради адвокатів 

України №113 від 27.10. 2021 року, закінчились. 

Враховуючи викладене, взявши до уваги пропозиції, зауваження, 

доповнення та редакційні правки членів Ради адвокатів України; керуючись 

статтями 48, 49, 55, 57 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», Розділом ІІ Положення про Раду адвокатів України, Рада адвокатів 

України вирішила:  

1. Визнати відсутність у Рябенка Петра Константиновича (свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю № 597 від 20.06.2017 р., видане 

Радою адвокатів міста Києва) повноважень Голови Ради адвокатів  

міста Києва. 

2. Заборонити Рябенку П.К., який не є керівником органу адвокатського 

самоврядування міста Києва, вчиняти будь-які дії у відповідності до 

положень ст. 49 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», в тому числі і щодо здійснення фінансово-господарської 

діяльності Ради адвокатів міста Києва (код ЄДРПОУ –38517528). 

3. Звернутися до фінансових установ, банків, які обслуговують рахунки 

Ради адвокатів міста Києва (код ЄДРПОУ –38517528) із письмовими 

листами та повідомити, що вказана юридична особа несформована 

відповідно до приписів Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», а також про заборону адвокату Рябенку П.К. здійснювати 

будь-які дії, щодо руху коштів, які розміщенні на рахунках Ради 

адвокатів міста Києва, засновником якої є Недержавна некомерційна 

професійна організація «Національна асоціація адвокатів України». 



 
 
 

 

4. Визначити, що вчинення будь-яких дій пов’язаних з діяльністю, у тому 

числі з фінансово-господарського характеру від імені Ради адвокатів 

міста Києва, є не виконанням рішень Ради адвокатів України та 

розцінюється як грубе одноразове порушення Правил адвокатської етики 

та Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», що є 

наслідком притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності й 

накладання на нього дисциплінарного стягнення. 

5. В.о. Секретаря Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

адвоката Рябенка П.К. 

 

Голова Ради адвокатів України   /підпис/         Л.П. Ізовітова 

 

В.о. Секретаря Ради адвокатів України  /підпис/               Л.Ю. Величко 


