
Представникам регіональних адвокатських 
спільнот України у Раді адвокатів України,

членам Ради адвокатів України ,

членам організаційного комітету по організації скликання та проведення

Звітно-виборного з’їзду адвокатів України

Шановні колеги!

У зв’язку з тим, що ваші представники у Раді адвокатів України скаржаться на 
відсутність повної та об’єктивної інформації щодо подій у адвокатському самоврядуванні 
міста Києва, при розгляді відповідних питань, інформуємо Вас, що 27 квітня 2017 року в 
Українському домі (Хрещатик,2) відбулися районні збори та конференція адвокатів міста 
Києва, на якій обрано делегатів для участі у звітно-виборчому З’їзді адвокатів України, який 
має відбутися в черні 2017 року Києві.

Організація зборів та конференції була покладена НААУ на Петра Рябенка.

Як з’ясувалося у день проведення зборів та конференції, належних дій для 
організації заходу зазначена особа не вчинила: не забезпечені приміщення для проведення 
зборів адвокатів, реєстрація адвокатів продовжувалась 3 години замість запланованих 40 
хвилин, приміщення було орендовано лише на кілька годин та не було технічно пристосовано 
для великої кількості адвокатів, які прибули для участі у зборах та конференції.

Початок роботи конференції організаторами був оголошений на 13 год ЗО хвилин.

У зв’язку з відсутністю приміщень збори районів проходили по черзі в одному, 
останніми пройшли збори адвокатів Шевченківського району завершились о 17 годині. У 
вказаному районі балотувалися для обрання делегатами конференції Петро Рябенко, декілька 
інших осіб, які позіціонують себе, як керівники органів адвокатського самоврядування міста 
Києва, начебто обрані 08 жовтня 2016 року.

При цьому, майже напередодні дати конференції у списках Шевченківського району 
міста Києва з ’явилися прізвища адвокатів, які отримали свідоцтва про право на заняття 
адвокатською діяльністю у Київській області та до останнього перебували у складі КДКА 
Київської області.

Ні Петро Рябенко, ні інші особи, які позіціонують «керівниками новообраного Усім 
адвокатського самоврядування міста Києва» не знайшли підтримки на зборах адвокатів та не 
були обрані делегатами конференції.

Вочевидь, внаслідок цього, Рябенком П.К. було прийнято рішення про зрив 
проведення роботи конференції адвокатів міста Києва 27 квітня 2017 року. Не зважаючи на 
те, що початку роботи конференції протягом усього дня в Українському домі очікували 
більше 140 делегатів із 167 обраних на районних зборах.

Близько 19 години 27 квітня 2017, без оголошення причин, Рябенко П.К., отримавши 
під особистий підпис від головуючих на районних зборах, один з двох примірників протоколів 
районних зборів, залишив приміщення Українського дому, 140 делегатів залишились у залі. 
На телефонні телефоні дзвінки та смс повідомлення не відповідав.



О 20 годині, Рябенко П.К. все ж відповів на один із дзвінків та відмовився повертатися 
до Українського дому, де його очікували 140 адвокатів -  делегатів конференції.

Обурені делегати відмовилися покидати приміщення Українського дому.

О 20 годині проведена реєстрація делегатів на підставі других примірників протоколів 
районних зборів під відеозапис.

Конференцію, відповідно до Регламенту, відкрив найстарійший адвокат-делегат 
конференції.

Конференція розпочала свою роботу о 20 год.20 хвилин, у присутності представників 
засобів масової інформації, які проводили текстову трансляцію он-лайн. хід конференції 
зафіксований відео та аудіо записами. 27 квітня 2017 року о 23 годині 20 хвилин конференція 
роботу завершила.

З травня 2017 року -  у перший робочий день головуючим на конференції 
нотаріально посвідчений протокол конференції та списки делегатів 04 травня 2017 року 
зазначені документи отримані секретаріатом Національної асоціації адвокатів України.

Тобто, робочими органами конференції були виконані усі вимоги регламенту 
конференції щодо належного та відповідного надання Раді адвокатів України, як 
організаційному комітету звітно-виборчого з’їзду, усіх документів, які підтверджують 
повноваження делегатів, обраних від Києва на З’їзд адвокатів.

Наголошуємо, що відповідно до рішення РАУ про призначення з’їзду усі протоколи 
регіональних конференцій повинні надійти в НААУ не пізніше 9 травня 2017 року.

Тим більш дивною є та обставина, що на сайті НААУ 03 травня з’явилася інформація 
про призначення та проведення конференції адвокатів міста Києва 19-20 травня 2017 року із 
опублікуванням списку делегатів, чомусь складом від 7 із 10 районів міста Києва, начебто 
обраних на районних зборах 27 квітня 2017 року в Українському домі. Список підписаний 
Петром Рябенком 28 квітня 2017 року. Список містить прізвища осіб, які не тільки не 
обиралися на районних зборах, але й були відсутні у зазначену дату в Українському домі, та 
заявили про це публічно: одразу після опублікування на сайті НААУ списків. Також у 
списках містяться прізвища осіб, які не пройшли за результатами рейтингового голосування 
на зборах та не були обрані делегатами на конференцію.

Тобто. Рябенко П.К., маючи у своєму розпорядженні оригінали усіх протоколів 
районних зборів адвокатів міста Києва, достовірно усвідомлюючи, що володіє достовірною та 
повною інформацією про обрання та склад делегатів на конференцію адвокатів міста Києва, 
діючи умисно, склав та розповсюдив список делегатів, який не відповідав волевиявленню 
адвокатів та даним , викладеним у протоколах районних зборів адвокатів міста Києва.

Складання та розповсюдження списків делегатів з недостовірною інформацією, вже 
після закінчення конференції, призначення «нової» конференції на 19-20 травня для обрання 
«нових» делегатів, а підтримка зазначеного невідомими особами із секретаріату НААУ 
свідчить про зневагу до волевиявлення адвокатів, основних засад адвокатського 
самоврядування. Проте, вважаємо, що такі дії безумовно санкціоновані керівництвом НААУ.

Те, що зазначене відбувається перед звітно-виборчим з’їздом адвокатів України, на 
якому мають бути обрані керівники НААУ, у будь-якому випадку та не залежно від 
персоналій «ново-старо» обраних керівників, ставить під загрозу легітимність рішень 
майбутнього з’їзду, а це, у свою чергу, не на користь усій адвокатурі.



Отже, вирішуючи на засіданні Організаційного комітету з ’їзду, просимо вас прийняти 
розумні, виважені рішення на користь усіх адвокатів України.

Надаємо вам. колеги, усі необхідні документальні підтвердження (протоколи) 
Відеозаписи подій на сайті ICMKDKA.COM

За дорученням адвокатів міста Києва 

Головуючий на конференції адвокатів міста Києва

04 травня 2017 року


