
 
 

 

РІШЕННЯ № 170 

Про затвердження роз’яснення щодо процедури відчуження частки в 

статутному капіталі адвокатського об’єднання 
 

 

«13» грудня 2019 року                     м. Київ  
 

 

Рада адвокатів України, керуючись статтями 55, 57 Закону України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Положення про Раду адвокатів 

України, вирішила: 

 

1. Затвердити роз’яснення щодо процедури відчуження частки в 

статутному капіталі адвокатського об’єднання (додається). 

 

2. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення 

повідомити заявника, а також на офіційному веб-сайті Національної 

адвокатів України. 
 

 

 

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

 

Секретар Ради адвокатів України /підпис/            І.В. Колесников 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення Ради адвокатів України 

від «13» грудня 2019 року № 170 

 
 

Щодо процедури відчуження 

частки в статутному капіталі 

адвокатського об’єднання 

 

Рада адвокатів України, розглянувши звернення керуючого партнера 

адвокатського об’єднання «Лігал Груп», адвоката Козика В.Є. № 2019/11-8 

від 05.11.2019 року щодо надання роз’яснень щодо процедури відчуження 

частки в статутному капіталі адвокатського об’єднання, врахувавши 

пропозиції, зауваження та доповнення членів Ради адвокатів України, 

керуючись Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», в 

межах компетенції зазначає наступне. 

Статтею 15 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» визначено, що адвокатське об’єднання є юридичною особою, 

створеною шляхом об’єднання двох або більше адвокатів (учасників), і діє на 

підставі статуту. Державна реєстрація адвокатського об’єднання 

здійснюється в порядку, встановленому Законом України "Про державну 

реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", з урахуванням 

особливостей, передбачених цим Законом. Про створення, реорганізацію або 

ліквідацію адвокатського об’єднання, зміну складу його учасників 

адвокатське об’єднання протягом трьох днів з дня внесення відповідних 

відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб 

- підприємців письмово повідомляє відповідну раду адвокатів регіону. 

Адвокатська діяльність в Україні є незалежною професійною діяльністю 

адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів 

правової допомоги клієнту. 

Порядок утворення, діяльності, реорганізації та ліквідації адвокатських 

об’єднань, структура, функції, порядок витрачання коштів, права та 

обов’язки керівних органів, порядок їх обрання, та інші питання, що 

належать до їх діяльності, регулюються статутом відповідного об’єднання. 

Якщо у адвокатського об’єднання немає статутного капіталу, і воно – 

некорпоратизоване, то порядок виходу учасника повинен бути прописаний у 

статуті відповідного адвокатського об’єднання. 

Якщо у адвокатського об’єднання є статутний капітал, який поділений 

на частки між учасниками, то відчуження відбувається згідно порядку, який 

прописаний у статуті відповідного адвокатського об’єднання, та цивільного 

законодавства України. 

 Що стосується переліку документів, необхідних для державної 

реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань, в тому числі щодо відчуження частки в статутному 

капіталі, то вони зазначені в абзаці першому частини четвертої статті            

17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб 

- підприємців та громадських формувань». 

 

__________________________ 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
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