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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Цей статут розроблено на основі та у відповідності до Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» та інших чинних нормативних актів України. 

Адвокатське об’єднання «___________________» (в подальшому — Колегія) є юридичною 

особою, створеною шляхом об’єднання двох або більше адвокатів (учасників) (в подальшому — 

Адвокат — член (учасник) Колегії на правах адвоката — члена (учасника) Колегії або Адвокат — 

член (учасник) Колегії з правом тільки дорадчого голосу), і діє на підставі статуту. 

Державна реєстрація Колегії здійснюється в порядку, встановленому Законом України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», з урахуванням 

особливостей, передбачених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 

Колегія має самостійний баланс, може відкривати рахунки у банках, мати печатку, штампи і 

бланки із своїм найменуванням. 

Про створення, реорганізацію або ліквідацію Колегії, зміну складу її учасників Колегія протягом 

трьох днів з дня внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб 

та фізичних осіб — підприємців письмово повідомляє відповідну раду адвокатів регіону. 

Стороною договору про надання правової допомоги є Колегія. Від імені Колегії договір про 

надання правової допомоги підписується учасником Колегії, уповноваженим на це довіреністю 

або статутом Колегії. 

Колегія може залучати до виконання укладених Колегією договорів про надання правової 

допомоги інших адвокатів на договірних засадах. Колегія зобов’язана забезпечити дотримання 

професійних прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності. 

Правовою основою діяльності Колегії є Конституція України, Закон України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», інші законодавчі акти України. 

Колегія здійснює адвокатську діяльність на принципах верховенства права, законності, 

незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів. 

Колегія здійснює адвокатську діяльність на всій території України та за її межами, якщо інше не 

передбачено міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою 

України, або законодавством іноземної держави. 

Колегія відноситься до Адвокатури України — недержавного самоврядного інституту, що 

забезпечує здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги на 

професійній основі, є незалежною від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

їх посадових та службових осіб. Держава створює належні умови для діяльності Колегії та 

забезпечує дотримання гарантій адвокатської діяльності. 

Колегія є НЕПРИБУТКОВОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ і утримується за рахунок членських внесків 

членів (учасників) Колегії. 

Члени (учасники) Колегії вносять внески до Колегії в розмірі та порядку, визначених Колегією. 

В разі добровільного виходу або виключення із членів (учасників) Колегії члену Колегії не 

відшкодовується його внесок до Колегії. 

Колегія затверджена Загальними зборами засновників згідно Протоколу №_____ від ___.___.___ 

та зареєстрована Міністерством юстиції України згідно Свідоцтва про реєстрацію адвокатського 

об’єднання №_____ від ___.___.___. 

 

1. МЕТА, ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ, СТАТУС КОЛЕГІЇ 

 

1.1. Колегія є добровільним професійним об’єднанням адвокатів, які отримали свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю, має статус юридичної особи, круглу печатку та штамп 

із своїм найменуванням, фірмовий бланк, емблему, самостійний баланс, поточні, валютні та 

вкладні (депозитні) рахунки в банках на території України, а в установленому чинним 

законодавством порядку — і в іноземних банках. 

1.2. Колегія діє на засадах добровільності, самоврядування, колегіальності та гласності. 

1.3. Засновниками колегії є адвокати згідно п. 18 цього Статуту. 



1.3.1. Членами (учасниками) Колегії є адвокати. 

1.4. Колегія не відповідає по зобов’язаннях своїх членів (учасників), а члени (учасники) Колегії 

відповідають по боргам Колегії тільки в межах своїх внесків Колегії. 

1.5. Назва Колегії: 

1.5.1. Українською мовою: повна назва: 

______________ 

1.5.2. Українською мовою: скорочена назва: 

______________ 

1.5.3. Російською мовою: повна назва: 

______________ 

1.5.4. Російською мовою: скорочена назва: 

______________ 

 

2. АДВОКАТИ ЧЛЕНИ (УЧАСНИКИ) КОЛЕГІЇ 

 

2.1. Адвокатами — членами (учасниками) Колегії є: 

2.1.1. Адвокат — член (учасник) Колегії на правах адвоката — члена (учасника), в тому числі 

голова Колегії, перший заступник голови Колегії, заступники голови Колегії; 

2.1.2. Адвокат — член (учасник) Колегії з правом тільки дорадчого голосу. 

2.2. Члени Колегії вносять внески на утримання Колегії в розмірі та порядку, визначених 

Загальними Зборами Колегії або Розпорядженням Голови Колегії. 

2.3. Члени (учасники) Колегії мають право займатись адвокатською діяльністю на умовах, 

визначених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 

 

3. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КОЛЕГІЇ, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ 

 

3.1. Органами управління Колегії є: 

- Загальні збори членів (учасників) Колегії; 

- Президія Колегії; 

- голова Колегії; 

- перший заступник голови Колегії; 

- заступники голови Колегії; 

- ревізійна комісія; 

- почесний голова Колегії. 

3.2. Найвищим органом управління Колегії є Загальні збори членів Колегії (надалі — Загальні 

збори). 

3.2.1. Загальні збори є правомочними, якщо на них присутні не менше ніж 2/3 членів (учасників) 

Колегії. Всі питання на Загальних зборах вирішуються простою більшістю голосів присутніх на 

Загальних зборах, окрім питання внесення змін (доповнень) до цього Статуту та обрання голови 

Колегії, першого заступника голови Колегії. Для внесення змін (доповнень) до Статуту або 

обрання голови Колегії, першого заступника Колегії необхідно не менше ніж 2/3 голосів членів 

(учасників) Колегії від загального складу членів (учасників) Колегії. 

3.2.2. У період між Загальними зборами членів (учасників) Колегії може діяти Президія Колегії у 

складі голови Колегії, першого заступника голови Колегії, заступників голови Колегії. 

3.3. Загальні збори скликаються головою Колегії або першим заступником голови Колегії по мірі 

необхідності, але не рідше як один раз на рік. Позачергові Загальні збори можуть бути скликані в 

будь-який час на вимогу не менше 1/3 членів (учасників) Колегії. 

3.4. Виконавчим органом Колегії є голова Колегії, перший заступник голови Колегії та заступники 

голови Колегії. 

3.5. Голова Колегії обирається Загальними зборами членів (учасників) Колегії шляхом прямих 

виборів голосуванням строком на 7 років. На посаду голови Колегії може бути запропоновано та 

обрано кандидатуру члена (учасника) Колегії, стаж адвокатської діяльності якого становить не 

менше 7 років. 



3.5.1. Почесним головою Колегії, у всіх випадках неможливості виконувати обов’язки голови 

Колегії може бути член (учасник) Колегії, який обирався головою Колегії. 

3.6. Перший заступник голови Колегії обирається Загальними зборами членів Колегії шляхом 

прямих виборів голосуванням строком на 5 років. На посаду першого заступн 


