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1. Загальні положення 

1.1. Цей статут розроблено на основі та у відповідності до Закону України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність» та інших чинних нормативних актів України. 
1.2. АДВОКАТСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «__________________» (надалі – «Об’єднання») є 
адвокатським об’єднанням, створеним шляхом об’єднання адвокатів (учасників). 
1.3. Найменування об’єднання: 
повне найменування українською мовою – Адвокатське об’єднання «_______________»; 
скорочене найменування українською мовою – АО «_______________»; 
повне найменування англійською мовою –  Attorneys Association «__________________» 
скорочене найменування англійською мовою – THE TRADITION OF SUCCESS АА. 
1.4. Місце знаходження об’єднання ___________________. 

2. Предмет діяльності об’єднання 
2.1. Основною метою діяльності об’єднання є забезпечення здійснення захисту, представництва та 
надання інших видів правової допомоги на професійній основі громадянам України, іноземним 
громадянам, особам без громадянства, юридичним особам; отримання доходу, з урахуванням 
обмежень, встановлених чинним законодавством та нормами адвокатської етики. 
2.2. Об’єднання в особі адвокатів, що є його учасниками, здійснює наступні види адвокатської 
діяльності: 
2.2.1. надання правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань, правовий супровід 
діяльності юридичних і фізичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
держави; 
2.2.2. складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру; 
2.2.3. захист прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, 
засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів 
медичного чи виховного характеру або вирішується питання про їх застосування у кримінальному 
провадженні, особи, стосовно якої розглядається питання про видачу іноземній державі 
(екстрадицію), а також особи, яка притягається до адміністративної відповідальності під час 
розгляду справи про адміністративне правопорушення; 
2.2.4. надання правової допомоги свідку у кримінальному провадженні; 
2.2.5. представництво інтересів потерпілого під час розгляду справи про адміністративне 
правопорушення, прав і обов'язків потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у 
кримінальному провадженні; 
2.2.6. представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під час здійснення цивільного, 
господарського, адміністративного та конституційного судочинства, а також в інших державних 
органах, перед фізичними та юридичними особами; 
2.2.7. представництво інтересів фізичних і юридичних осіб, держави, органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування в іноземних, міжнародних судових органах, якщо інше не 
встановлено законодавством іноземних держав, статутними документами міжнародних судових 
органів та інших міжнародних організацій або міжнародними договорами, згода на обов'язковість 
яких надана Верховною Радою України; 
2.2.8. надання правової допомоги під час виконання та відбування кримінальних покарань; 
2.2.9. здійснення інших видів адвокатської діяльності, не заборонених законом. 
2.3. Для досягнення мети та вирішення поставлених перед об’єднанням завдань, об’єднання має 
право: 
2.3.1. планувати и здійснювати свою діяльність, розпоряджатися своїм майном, одержаним 
прибутком (доходом), що залишається у розпорядженні об’єднання після сплати платежів до 
бюджету та інших обов’язкових платежів; 
2.3.2. вести зовнішньоекономічну діяльність, здійснювати валютні операції відповідно до чинного 
законодавства; 
2.3.3. виступати засновником та учасником підприємств та організацій; 
2.3.4. користуватися фінансовими та комерційними кредитами; 
2.3.5. формувати на засадах угоди тимчасові творчі, наукові, робочі та інші колективи, залучати до 
участі в діяльності об’єднання на договірній (контрактній) основі кваліфікованих спеціалістів як з 



України, так і з інших держав; 
2.3.6. залучати до виконання договорів про надання правової допомоги на договірних засадах 
адвокатів, що не є учасниками об’єднання, будучи у такому випадку зобов’язаним забезпечити 
дотримання професійних прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності; 
2.3.7. залучати працівників за сумісництвом; 
2.3.8. формувати штатний розклад та умови праці; 
2.3.9. купувати, набувати іншим не забороненим законом способом 
 
……………………………………… 
 
 

Протокол №1 
установчих зборів адвокатів 

про створення  
Адвокатського об’єднання  

«_____________». 
 
 
м. _____                                                                                                                     «___» ________ 20_ року.  
 
 
Присутні: 
 

1. Адвокат ___________________ – Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю 
Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № ______ від ___  ______ 
______ року, який зареєстрований за адресою ______________ (паспорт __ ____, виданий 
Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві, ____ ______ ______ року, ідентифікаційний 
номер _______). 

2.  Адвокат ________________  – Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № ______, 
видане на підставі рішення Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № 
_____ від ___ ____ _____  року, який зареєстрований за адресою ________________, (паспорт __ ____, 
виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві, ____ ______ ______ року, 
ідентифікаційний номер _______). 
 

 Порядок денний:  
 

1. Вирішення питання про створення Адвокатського об’єднання «_______________». 
2. Визначення розміру та розподіл Статутного капіталу Адвокатського об’єднання «_____________». 
3. Затвердження Статуту Адвокатського об’єднання «_______________».   
4. Про обрання Голови Адвокатського об'єднання «___________________». 

 
Слухали: 
1. Адвоката _______________, який запропонував з метою консолідації  особистих знань та професійних 
навичок учасників, підвищення рівня правової допомоги, що надається громадянам, підприємствам, 
установам, організаціям, у тому числі іноземним фізичним і юридичним особам, захисту законних інтересів 
учасників створити Адвокатське об'єднання «_______________» ознайомитись,   та   затвердити   Статут   
Адвокатського   об'єднання   «____________», та визначити розмір та розподіл Статутного капіталу 
Адвокатського об’єднання «_____________». 
2. Адвоката ______________, який запропонував обрати на посаду Голови Адвокатського об'єднання 
«_________________» _____________ після ознайомлення адвокатами зі Статутом Адвокатського 
об'єднання «______________» та його затвердження. 
 

Голосували: 
«За» - 2 засновників. 

………………………….. 


