
 

РІШЕННЯ № 180 

Про вжиття заходів реагування, пов’язаних з державною реєстрацією 

змін відомостей про керівництво КДКА Київської області 12 вересня 

2016 року у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань 

 
 

«13» вересня 2016 року               м. Київ 
 

12 вересня 2016 року на офіційному веб-сайті Ради адвокатів Київської 

області з’явилася інформація про те, що «10 вересня 2016 року в Києві в 

готелі «Президент» відбулася позачергова Конференція адвокатів Київської 

області, делегати якої прийняли доленосне рішення  якісно змінити 

керівний склад та загальні підходи до діяльності Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури», зокрема:  

 затверджено Звіт робочої групи, створеної рішенням Конференції 

адвокатів Київської області від 26 березня 2016 року для «перевірки 

обставин невикористання КДКА Київської області можливості 

приватизації (викупу) займаного нею приміщення, обґрунтованості 

укладення договору оренди приміщення, в якому розміщується КДКА 

Київської області, розміру орендної плати та розміру оплати за охорону 

приміщення, яке орендує КДКА Київської області», яка у контексті рішення 

Ради адвокатів України від 13 вересня 2016 року № 178 неправомірно та 

всупереч Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

привласнила виключне право ревізійної комісії адвокатів регіону/Вищої 

ревізійної комісії адвокатури на здійснення перевірки фінансово-

господарської діяльності, зокрема, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури регіону; 

 на підставі звіту робочої групи достроково відкликано з посади 

Голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області 

Ковбасінську Галину Василівну, а замість неї Головою КДКА Київської 

області обрано адвоката Поліщука Володимира Анатолійовича. 

Рішенням Ради адвокатів України від 13 вересня 2016 року № 179 

«Щодо питань, які виникли у зв’язку з проведенням Конференції адвокатів 

Київської області 10.09.2016 року» роз’яснено, що у розумінні Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» квота представництва, 

порядок висування та обрання делегатів конференції адвокатів регіону і 



регламент затверджуються Радою адвокатів України окремо і обов’язково 

для кожної конференції адвокатів регіону для вирішення питань, включених 

до їх порядку денного. Зібрання адвокатів, зокрема, під назвою «Позачергова 

Конференція адвокатів Київської області», що відбулося 10 вересня 2016 

року, проведене без затверджених відповідно до статей 47, 55 Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» порядку висування та 

обрання делегатів конференції і регламенту, а також без встановлення квоти 

представництва, не має статусу конференції адвокатів регіону, а рішення 

такого зібрання не мають юридичних наслідків. 

13 вересня 2016 року Раді адвокатів України стало відомо, що до 

відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань внесено зміни щодо керівника 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області. 

Рада адвокатів України розцінює такі дії державного реєстратора як 

свідомо протиправні, оскільки вчинені без дотримання законодавчо 

встановленої процедури, з порушенням законодавства України про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань та Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», з огляду на наступне.  

Відповідно до пункту 1.8 розділу ІІ «Повноваження Ради адвокатів 

України» Положення про Раду адвокатів України, затвердженого установчим 

з’їздом адвокатів України від 17 листопада 2012 року, з наступними змінами, 

Рада адвокатів України приймає рішення від імені Національної 

асоціації адвокатів України про створення рад адвокатів регіонів, 

кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури Автономної Республіки 

Крим, області, міста Києва, міста Севастополя, реєстрацію змін до їх 

установчих документів та змін до відомостей, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 

Рішення з’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є 

обов’язковими до виконання всіма адвокатами. Рішення органів 

адвокатського самоврядування набирають чинності з дня їх прийняття, якщо 

інший строк не передбачений рішеннями (стаття 57 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність»). 

Згідно з приписами Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», Статуту Національної асоціації адвокатів України, актів Ради 

адвокатів України, Положення про кваліфікаційно–дисциплінарну комісію 

адвокатури Київської області та Регламенту кваліфікаційно–дисциплінарної 

комісії адвокатури регіону, державному реєстратору для внесення змін до 

ЄДР, пов’язані зі зміною керівництва КДКА регіону, подаються наступні 

документи, зокрема: 

 документи, передбачені Законом України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських 

формувань»; 

 рішення Ради адвокатів України про державну реєстрацію змін до 

відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців; 

 довіреність, яка видається Головою Національної асоціації 

адвокатів України, Ради адвокатів України на вчинення реєстраційних дій, 

тощо. 



Відповідно до пункту 8 статті 1 Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань» заявником може бути: 

 засновник (засновники) або уповноважена особа - у разі подання 

документів для державної реєстрації створення юридичної особи, 

громадського формування, що не має статусу юридичної особи; 

 уповноважений представник юридичної особи, громадського 

формування, що не має статусу юридичної особи, - у разі подання документів 

для проведення інших реєстраційних дій щодо юридичної особи, 

громадського формування, що не має статусу юридичної особи. 

Частиною 19 статті 17 Закону  визначено, що у разі подання документів, 

крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника 

містяться в Єдиному державному реєстрі, представником додатково 

подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що 

засвідчує його повноваження. 

Жодних рішень Рада адвокатів України від імені Національної асоціації 

адвокатів України – засновника КДКА Київської області щодо внесення до 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 

змін відносно керівництва КДКА Київської області після 10 вересня 2016 

року не приймалося, довіреність на проведення такої державної реєстрації 

Головою Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України 

не видавалась, а тому 12 вересня 2016 року державному реєстратору для 

проведення реєстраційного запису були подані документи, особою, яка не 

мала на це повноважень. 

Таким чином, реєстраційний запис від 12 вересня 2016 року, внесений 

до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців державним реєстратором Сорокою В.М. не в спосіб, 

передбачений Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» та на підставі 

документів, що не відповідають вимогам Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», а також подані особою без відповідних 

повноважень. 

З огляду на викладене, Рада адвокатів України, врахувавши пропозиції, 

зауваження та доповнення членів Ради адвокатів України, керуючись статтею 

55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Положенням 

про Раду адвокатів України, вирішила: 

1. Доручити Голові Ради адвокатів України Ізовітовій Л.П. вжити заходів 

реагування, поінформувавши про протиправні дії державного 

реєстратора щодо внесення змін до відомостей Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань щодо зміни керівника КДКА Київської області (заміна 

керівника – Голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

Київської області Ковбасінської Галини Василівни на Поліщука 

Володимира Анатолійовича), вчинені без дотримання законодавчо 

визначеної процедури та з порушенням законодавства України про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань та Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» наступні структури: 

 



 Головне управління регіональної статистики; 

 Державну податкову інспекцію у Шевченківському районі 

Головного управління ДФС у м. Києві; 

 Відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної 

адміністрації; 

 Банківські установи, в яких відкриті банківські рахунки КДКА 

Київської області; 

 та інші компетентні органи. 

2. В.о. секретаря Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

раду адвокатів та кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури 

Київської області. 

 
 

Голова Ради адвокатів України            підпис       Л.П. Ізовітова 

 

В.о. секретаря Ради адвокатів України  підпис       Л.Ю. Величко 


