
 

 
 

РІШЕННЯ № 272 

 

Про затвердження зразка та опису свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю 

 

«17» грудня 2013 року                                                                    м. Київ                                                                                       

 

Відповідно до статті 55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», Положення про Раду адвокатів України, рішення Ради адвокатів 

України від 17 грудня 2012 року  № 29 «Про затвердження зразка свідоцтва про 

право на заняття адвокатською діяльністю», рішення Ради адвокатів України 

від 06 квітня 2013 року № 121 «Про затвердження зразка символіки 

Національної асоціації адвокатів України», Рада адвокатів України вирішила: 

1. Затвердити зразок свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю 

(Додаток 1). 

2. Затвердити опис свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю 

(Додаток 2). 

3. Затвердити форму журналу обліку виданих свідоцтв про право на заняття 

адвокатською діяльністю (Додаток 3). 

4. Визнати таким, що втратило чинність рішення Ради адвокатів України     

від 17 грудня 2012 року № 29 «Про затвердження зразка свідоцтва про 

право на заняття адвокатською діяльністю». 

5. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити ради 

адвокатів регіонів (Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та  

Севастополя), кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури регіонів 

(Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя). 

6. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2014 року. 

 

Голова Ради адвокатів України  [підпис]  Л.П. Ізовітова 

Секретар Ради адвокатів України [підпис]  П.М. Гречківський 



 

 

Додаток 1 

до рішення Ради адвокатів України  

від 17 грудня 2013 року № 272 

 

 
 

 



 

 

Додаток 2 

до рішення Ради адвокатів України  

від 17 грудня 2013 року № 272 

 

 

Опис свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю 

 

Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю виготовляється у 

формі картки. 

 

На лицьовому боці свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю  

інформація розміщується у такій послідовності: 

 

1) Логотип недержавної некомерційної професійної організації, яка 

об’єднує всіх адвокатів України – Національної асоціації адвокатів 

України; 

2) Назва недержавної некомерційної професійної організації, яка об’єднує 

всіх адвокатів України – Національна асоціація адвокатів України; 

3) Назва документу;* 

4) Серія та номер свідоцтва.* 

 
* Розміщується на тлі символіки НААУ. 

 

 

 

На зворотному боці свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю  

інформація розміщується у такій послідовності: 

 

1) Нормативно-правовий акт, на підставі якого видано документ; 

2) Прізвище ім’я та по-батькові особи; 

3) Вказівка про право на заняття адвокатською діяльністю особи; 

5) Рішення ради адвокатів регіону на підставі якої видано свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю; 

6) Підпис голови ради адвокатів регіону; 

7) Дата видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; 

8) Печатка ради адвокатів регіону. 

 
____________________ 

 

 

 



 

Додаток 3 

до рішення Ради адвокатів України  

від 17 грудня 2013 року № 272 

 

 

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ВИДАНИХ СВІДОЦТВ ПРО ПРАВО НА ЗАНЯТТЯ АДВОКАТСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

№ Серія та 

номер 

свідоцтва про 

право на 

заняття 

адвокатською 

діяльністю 

ПІБ особи, якій видано 

свідоцтво про право на 

заняття адвокатською 

діяльністю 

Рішення ради адвокатів регіонів 

на підставі якого видано 

свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю 

Дата видачі 

свідоцтва про 

право на заняття 

адвокатською 

діяльністю 

Підпис особи про 

отримання 

свідоцтва про 

право на заняття 

адвокатською 

діяльністю 

      

 

 

__________________ 

 

 

 

 

 

 



 

Лицьовий бік свідоцтва 

про право на заняття адвокатською діяльністю 

 

 

 

ЛОГОТИП НААУ 

Національна асоціація адвокатів України 

СВІДОЦТВО 
про право на заняття адвокатською діяльністю 

 

 

 

Серія* __ № __ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Зворотній бік свідоцтва 

про право на заняття адвокатською діяльністю 

 

Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

гр. _________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

має право на заняття адвокатською діяльністю 

 

Підстава: рішення ____________________________________________ 
(назва Ради адвокатів регіону) 

від _____________________________ №_________________________ 

 

 

Голова _________________________ 
                     (назва Ради адвокатів регіону) 

 

____________________ (прізвище та ініціали) 

             (підпис) 

 

«___»____________ року 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

* 

При виготовленні свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю, 

відповідно до регіону їм присвоюються наступні серії: 

 Рада адвокатів АР Крим – АК; 

 Рада адвокатів Вінницької області – ВН; 

 Рада адвокатів Волинської області – ВЛ; 

 Рада адвокатів Дніпропетровської області – ДП; 

 Рада адвокатів Донецької області – ДН; 

 Рада адвокатів Житомирської області – ЖТ; 

 Рада адвокатів Закарпатської області – ЗР; 

 Рада адвокатів Запорізької області – ЗП; 

 Рада адвокатів Івано-Франківської області – ІФ; 

 Рада адвокатів Кіровоградської області – КР; 

 Рада адвокатів міста Києва – КВ; 

 Рада адвокатів Київської області – КС; 

 Рада адвокатів Луганської області – ЛГ; 

 Рада адвокатів Львівської області – ЛВ; 

 Рада адвокатів Миколаївської області – МК; 

 Рада адвокатів Одеської області – ОД; 

 Рада адвокатів Полтавської області – ПТ; 

 Рада адвокатів Рівненської області – РН; 

 Рада адвокатів міста Севастополь – СТ; 

 Рада адвокатів Сумської області – СМ; 

 Рада адвокатів Тернопільської області – ТР; 

 Рада адвокатів Харківської області – ХВ; 

 Рада адвокатів Херсонської області – ХС; 

 Рада адвокатів Хмельницької області – ХМ; 

 Рада адвокатів Черкаської області – ЧК; 

 Рада адвокатів Чернівецької області – ЧЦ; 

 Рада адвокатів Чернігівської області – ЧН. 

 

 


