
 

 

 

РІШЕННЯ № 59 

Про затвердження у новій редакції Положення про представництво 

Національної асоціації адвокатів України за кордоном 
 

«02» серпня 2022 року               м. Мукачево 

 

Рада адвокатів України, розглянувши та обговоривши запропоновану 

Заступником Голови Ради адвокатів України Гвоздієм В.А. нову редакцію 

Положення про представництво НААУ за кордоном, з урахуванням пропозиції 

представника адвокатів Хмельницької області у складі Ради адвокатів України 

Каденко О.О. про ліквідацію раніше створених представництв НААУ за 

кордоном, взявши до уваги інші зауваження та доповнення членів Ради 

адвокатів України, керуючись статтями 55, 57 Закону України «Про адвокатуру 

та адвокатську діяльність», Положенням про Раду адвокатів України, 

Регламентом Ради адвокатів України, вирішила: 
 

1. Ліквідувати попередньо створені представництва НААУ за кордоном, а 

саме: 

- Представництво НААУ в Австралії (штат Вікторія); 

- Представництво НААУ в Арабській Республіці Єгипет (м. Каїр);  

- Представництво НААУ в Арабській Республіці Єгипет (м. Хургада);   

- Представництво НААУ в Грецькій Республіці (м. Афіни); 

- Представництво НААУ в Державі Ізраїль (м. Нешер);  

- Представництво НААУ в Державі Ізраїль (м. Тель-Авів);  

- Представництво НААУ в Італійській Республіці (м. Генуя);  

- Представництво НААУ в Італійській Республіці (м. Мілан); 

- Представництво НААУ в Італійській Республіці (м. Неаполь);  

- Представництво НААУ в Італійській Республіці (м. Прато);  

- Представництво НААУ в Канаді (м. Ванкувер);  

- Представництво НААУ в Королівстві Данія (м. Холстебро);  

- Представництво НААУ в Республіці Індія (м. Нью-Делі); 

- Представництво НААУ в Ісламській Республіці Пакистан (м. Ісламабад);  

- Представництво НААУ в Королівстві Іспанія;  

- Представництво НААУ в Королівстві Іспанія (м. Валенсія);  



 
 
 

 

- Представництво НААУ в Королівстві Іспанія (м. Малага);  

- Представництво НААУ в Королівстві Іспанія (м. Мадрид);  

- Представництво НААУ в Королівстві Нідерланди (м. Амстердам);  

- Представництво НААУ в Королівстві Швеція (м. Стокгольм);  

- Представництво НААУ в Латвійській Республіці;  

- Представництво НААУ в Литовській Республіці (м. Вільнюс);  

- Представництво НААУ в Мексиканських Сполучених Штатах (м. Мехіко); 

- Представництво НААУ в Сполучених Штатах Америки (штат Північна 

Кароліна);  

- Представництво НААУ в Об’єднаних Арабських Еміратах (м. Дубай); 

- Представництво НААУ в Республіці Австрія (м. Відень); 

- Представництво НААУ в Республіці Болгарія (м. Бургас);  

- Представництво НААУ в Республіці Болгарія (м. Велінград);  

- Представництво НААУ в Республіці Кіпр;  

- Представництво НААУ в Республіці Польща (м. Варшава);   

- Представництво НААУ в Республіці Польща (м. Краків);  

- Представництво НААУ в Республіці Португалія (м. Лісабон);  

- Представництво НААУ в Республіці Португалія (м. Порту);  

- Представництво НААУ в Республіці Чехія (м. Прага);  

- Представництво НААУ в Російській Федерації;  

- Представництво НААУ в Румунії (м. Бухарест);  

- Представництво НААУ в Словацькій Республіці;  

- Представництво НААУ в Сполученому Королівстві Великої Британії та 

Північної Ірландії (м. Лондон); 

- Представництво НААУ в Сполучених Штатах Америки, м. Нью-Йорк;  

- Представництво НААУ в Угорщині;  

- Представництво НААУ в Федеративній Республіці Німеччина (м. Берлін);  

- Представництво НААУ в Французькій Республіці  (м. Страсбург); 

- Представництво НААУ в Французькій Республіці (м. Канни); 

- Представництво НААУ в Французькій Республіці (м. Марсель); 

- Представництво НААУ в Французькій Республіці (м. Париж); 

- Представництво НААУ в Швейцарській Конфедерації (м. Букс);  

- Представництво НААУ в Швейцарській Конфедерації (м. Женева). 

2. Визнати такими, що втратили чинність рішення Ради адвокатів України та 

розпорядження Голови НААУ, РАУ щодо представництв НААУ за 

кордоном, а також інші акти, прийняті на їх виконання. 

3. Затвердити у новій редакції Положення про представництво Національної 

асоціації адвокатів України за кордоном (додається). 



 
 
 

 

4.  Доручити  Комітету з міжнародних зв’язків НААУ, з урахуванням пункту  3 

цього рішення, підготувати зміни до спеціальних (додаткових) завдань та 

прав Комітету з міжнародних зв’язків та подати їх на підпис Голові НААУ, 

РАУ Ізовітовій Л.П. 

5. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

Комітет з міжнародних зв’язків НААУ, а також адвокатів шляхом 

оприлюднення його на офіційному веб-сайті Національної асоціації 

адвокатів України. 

 

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

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Ради адвокатів України 

від «02» серпня 2022року № 59 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про представництво Національної асоціації адвокатів України за кордоном 

 

1. Загальні положення 

Національна асоціація адвокатів України (далі – НААУ) є недержавною 

некомерційною неприбутковою професійною організацією, яка об’єднує всіх 

адвокатів України з метою забезпечення реалізації завдань адвокатського 

самоврядування. 

Відповідно до законодавства України та Статуту недержавної 

некомерційної професійної організації «Національна асоціація адвокатів 

України», затвердженого 09 червня 2017 року рішенням Звітно-виборного 

з’їзду адвокатів України 2017 року  (далі – Статут НААУ), НААУ представляє 

адвокатуру України у відносинах з органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, 

організаціями, установами, підприємствами незалежно від форм власності, 

громадськими об’єднаннями та міжнародними організаціями. 

Згідно зі Статутом НААУ веде активну міжнародну діяльність, у тому 

числі: взаємодіє з міжнародними та іноземними організаціями адвокатів, 

розробляє та реалізує програми обміну та стажування адвокатів закордоном, 

засновує або вступає у міжнародні та всеукраїнські громадські організації, 

підтримує міжнародні зв’язки адвокатури України, взаємодіє з національними 

та іноземними громадськими організаціями та міжнародними неурядовими 

організаціями, здійснює співробітництво та підтримку правових громадських 

організацій в Україні та інше. 

Задля вдосконалення роботи НААУ на міжнародній арені, діючим 

законодавством України, Статутом НААУ та Положенням про Раду адвокатів 

України, затвердженим Установчим з’їздом адвокатів України від 17 листопада 

2012 року, з наступними змінами (далі – Положення), у системі НААУ можуть 

створюватися додаткові органи, у тому числі призначатись представники 

НААУ за кордоном. 

У кожній державі можуть призначатись  та функціонувати один або більше 

представників НААУ. Представники призначаються та діють у певній 

адміністративно-територіальній одиниці держави перебування. Діяльність 

представників координується через Комітет з міжнародних зв’язків НААУ. 

У випадку, якщо в конкретній країні перебування призначено декілька 

представників, то той представник який базується в столиці країни перебування 

є головним представником, і інші представники в цій країні координують свою 

діяльність через нього. 

 



 
 
 

 

2. Мета та завдання представників НААУ за кордоном 

Представники  НААУ за кордоном не є юридичними особами і здійснюють 

діяльність самостійно в інтересах НААУ та в межах законодавства країни-

перебування (реєстрації). 

Рішення про призначення представника НААУ за кордоном приймає 

Голова НААУ, РАУ. 

Для досягнення своєї мети представник НААУ за кордоном:  

 здійснює безпосередньо представництво інтересів НААУ за кордоном у 

конкретній державі у стосунках із представниками іноземних органів 

адвокатського самоврядування, представниками іноземних державних 

органів, підприємств, установ, організацій, наукових закладів, а також із 

фізичними та юридичними особами; 

 співпрацює з іноземними дипломатичними представництвами в державі – 

перебування (реєстрації) на підставі відповідної оформленої акредитації 

консульської установи та/або МЗС України; 

 налагоджує та встановлює контакти із закордонними партнерами НААУ 

задля обміну досвідом між адвокатами, розвиває міжнародні зв’язки, обмін 

професійним досвідом, співробітництво з різними міжнародними 

організаціями, всебічно сприяє імплементації міжнародних норм і 

міжнародних стандартів адвокатської діяльності; 

 заохочує іноземні органи адвокатського самоврядування, іноземні 

державні органи, підприємства, установи та організації для здійснення 

співробітництва із українською адвокатурою; 

 популяризує діяльність НААУ за кордоном для створення позитивного 

іміджу української адвокатури та України в цілому; 

 організовує та проводить лекції, семінари, тренінги, конференції та інші 

інформаційно-освітні заходи; 

 проводить роботу щодо залучення грантів та коштів іноземних 

благодійних фондів (організацій), які спрямовані на розвиток адвокатури 

України та підвищення професійного рівня українських адвокатів; 

 підтримує та розвиває зв’язки із міжнародними організаціями, здійснює 

іншу міжнародну діяльність в межах завдань, визначених статутом НААУ, 

цим положенням, та Комітетом з міжнародних зв’язків НААУ. 
 

3. Організація роботи представників НААУ за кордоном 

Голова НААУ, РАУ призначає та увільняє представника НААУ за 

кордоном своїм розпорядженням.  

Представник НААУ за кордоном діє на підставі довіреності, яку видає 

Голова НААУ, РАУ, та яка визначає обсяг його повноважень. 

НААУ повідомляє про призначення представника НААУ за кордоном 

відповідну національну асоціацію адвокатів країни перебування.  

Представник НААУ за кордоном за посадою є членом Комітету з 

міжнародних зв’язків НААУ без права голосу. 

Комітет з міжнародних зв’язків НААУ координує діяльність представників 

НААУ за кордоном. Комітет з міжнародних зв’язків НААУ може призначити 



 
 
 

 

відповідальним за координацію представників НААУ в певній державі чи групі 

держав одного з членів зазначеного Комітету з правом голосу. 

Представники НААУ за кордоном є підзвітними голові НААУ, РАУ. 

Кожен представник НААУ за кордоном самостійно вирішує всі організаційні 

питання та забезпечує свою ефективну діяльність в рамках затвердженого 

плану діяльності. 

Діяльність та організація роботи представників НААУ за кордоном може 

додатково регулюватись окремими розпорядженнями Голови НААУ, РАУ. 

На підставі подання представників НААУ за кордоном Комітет з 

міжнародних зв’язків НААУ затверджує річний графік та план їх діяльності. 

Представники НААУ зобов’язані погоджувати свої дії з Комітетом з 

міжнародних зв’язків НААУ та звітувати перед Комітетом на щомісячній 

основі про свою діяльність.  

Розпорядження Голови НААУ, РАУ та рішення Комітету з міжнародних 

зв’язків НААУ є обов’язковими для виконання представниками НААУ.  

Фінансування діяльності представників НААУ за кордоном здійснюється 

за їх власний рахунок, за рахунок  коштів спонсорів (фізичних та юридичних 

осіб), благодійних фондів (організацій) та ґрунтується на принципі 

самофінансування. 

НААУ, РАУ не здійснює фінансування та не покриває витрати 

представників НААУ за кордоном, пов’язані з їх діяльністю. 

_____________ 

 

 


