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Адвокатура України – недержавний самоврядний 

інститут, що забезпечує здійснення захисту, 

представництва  та надання інших видів правової 

допомоги на професійній основі, а також самостійно 

вирішує питання організації і діяльності адвокатури.

ЄРАУ – створений та ведеться Радою адвокатів України з 2013 року на 
офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України.

Захисником не може бути адвокат, відомості про якого не внесено 
до Єдиного реєстру адвокатів України або стосовно якого у Єдиному 
реєстрі адвокатів України містяться відомості про зупинення або 
припинення права на зайняття адвокатською діяльністю (ст. 45 УПК)

erau.unba.org.ua

Внесена до ЄРАУ інформація є відкритою на офіційному веб-сайті Національної асоціації 

адвокатів України. 

Програмне забезпечення ЄРАУ є власністю НААУ і розробляється підрядними 

організаціями (підприємствами) на замовлення НААУ. 

Електронна база даних ЄРАУ знаходиться на сервері, визначеному НААУ та підлягає 

обов’язковому систематичному резервному копіюванню на спеціальні носії з метою 

збереження даних від втрат (п. 2.17., 2.18. Порядку).

Інформація про чисельність і персональний склад 

адвокатів України, адвокатів іноземних держав (які 

набули права на заняття адвокатською діяльністю в 

Україні), організаційні форми адвокатської діяльності 

обліковується в Єдиному реєстрі адвокатів України 

(ЄРАУ)

Порядок  ведення ЄРАУ (затверджується Радою 

адвокатів України) визначає правила та принципи 

функціонування реєстру, вимоги та порядок внесення 

інформації про адвокатів. Порядок є єдиним для 

всіх регіональних рад регіонів та обов’язковий до 

виконання.

http://erau.unba.org.ua/
http://erau.unba.org.ua/
http://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/poryadki/2018-07-25-poryadki-109_5b597b1f8c28b.pdf
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ДО ЄДИНОГО РЕЄСТРУ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ ВНОСЯТЬСЯ ТАКІ ВІДОМОСТІ:

1) прізвище, ім’я та по–батькові адвоката;

2) номер і дата видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, номер і 
дата прийняття рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяль-
ністю (номер і дата прийняття рішення про включення адвоката іноземної держави до 
Єдиного реєстру адвокатів України);

3) найменування і місцезнаходження організаційної форми адвокатської діяльності, номе-
ри засобів зв’язку;

4) адреса робочого місця адвоката, номери засобів зв’язку;

5) інформація про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю;

6) інші відомості, передбачені цим Законом.

Адресою робочого місця адвоката є місцезнаходження обраної адвокатом організаційної 
форми адвокатської діяльності або адреса фактичного місця здійснення адвокатської 
діяльності, якщо вона є відмінною від місцезнаходження обраної адвокатом організаційної 
форми адвокатської діяльності. У разі наявності декількох адрес робочих місць адвоката 
до Єдиного реєстру адвокатів України вноситься лише одна адреса робочого місця 
адвоката.
Відомості, що підлягають внесенню до Єдиного реєстру адвокатів України, включаються до 
нього не пізніше дня, наступного за днем отримання радою адвокатів регіону відповідної 
інформації, крім випадків, установлених цим Законом.



Вимог про державну реєстрацію ЄРАУ як офіційного 
інформаційного ресурсу в Державній агенції з електронного 
управління (отримання державного зразка) або реєстрації 
в Міністерстві юстиції України, профільним Законом не 
передбачено.
Вимоги про державну реєстрацію ЄРАУ як офіційного 
інформаційного ресурсу в Державній агенції з електронного 
управління (отримання державного зразка) або реєстрації 
в Міністерстві юстиції України, відсутні в Постанові Кабінету 
Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про 
затвердження Положення про набори даних, які підлягають 
оприлюдненню у формі відкритих даних»

Рада адвокатів України і 

ради адвокатів регіонів 

надають витяги з ЄРАУ за 

зверненням адвоката або 

іншої особи (частина 4 статті 

17 Закону «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність»). 

Зразок, форма та опис  бланку 

Витягу з ЄРАУ затверджений 

у лютому 2018 року у зв’язку 

з модернізацією профайлу 

адвоката. Цей стандарт 

документів є єдиним для всіх 

рад адвокатів регіонів та є 

обов’язковим для використанні.  

Захисником не може бути 

адвокат, відомості про якого 

не внесено до Єдиного реєстру 

адвокатів України або стосовно 

якого у Єдиному реєстрі 

адвокатів України містяться 

відомості про зупинення або 

припинення права на зайняття 

адвокатською діяльністю (ст. 

45 УПК)

Цей витяг сформовано відповідно до Розділу ІІ, Статті 17 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 
05.07.2012 № 5076-VI.

Витяг з Єдиного реєстру адвокатів України

Голова Ради адвокатів

Час та дата формування витягу: 2018-02-05 13:42:05

Прізвище Ім'я По батькові

ЗРАЗОК

Не підлягає використанню 

unba.org.ua
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Національна асоціація адвокатів України є засновником органів адвокатського 

самоврядування, зокрема і в місті Києві (Ради адвокатів міста Києва, Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва). Головою Ради адвокатів міста Києва є Рябенко 

П.К., офіційна адреса для листування 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 3, 2 поверх, а 

Головою Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва є Орлов І.Ф., адреса 

для листування 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 3, 2 поверх. 

Кількісний та персональний склад Ради адвокатів міста Києва та Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва розміщується на офіційному сайті ради 

адвокатів/КДКА міста Києва за посиланням:

http://kyiv.unba.org.ua.

Рада адвокатів м. Києва видає витяги з ЄРАУ встановленого єдиного зразка (див стор 4).

Витяги з ЄРАУ, видані у Раді адвокатів м. Києва, мають підпис П.К. Рябенка як голови Ради.

Органи адвокатського самоврядування міста Києва, засновниками яких є Національна 

асоціація адвокатів України, у своїй діяльності та під час офіційного листування 

використовують виключно затверджену символіку Національної асоціації адвокатів 

України та офіційні бланки.

Рис. 1. Розширенний пошук в базі даних ЄРАУ

http://kyiv.unba.org.ua.


До уваги адвокатів, суддів та працівників правоохоронних органів!

Витяг з ЄРАУ, дані у якому відсутні в публічній онлайн-версії ЄРАУ, не є 
документом, що підтверджує статус особи як адвоката

Рис. 2. Типовий 
шаблон профілю 
адвоката в ЄРАУ


