
 
 

РІШЕННЯ № 66 

Про внесення та затвердження змін до  

Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України  

 

 

«26» лютого 2016 року                м. Київ 

 

Рада адвокатів України, розглянувши та обговоривши запропоновані 

зміни та доповнення до Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України, 

затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2012 року      

№ 26 (з наступними змінами та доповненнями), врахувавши пропозиції, 

зауваження та доповнення членів Ради адвокатів України, керуючись 

статтями 17, 55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», 

Розділом ІІ Положення про Раду адвокатів України, вирішила: 

1. Внести та затвердити зміни до Порядку ведення Єдиного реєстру 

адвокатів України, що додаються. 

2. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

ради адвокатів та кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури 

регіонів, а також оприлюднити його на офіційному веб-сайті 

Національної асоціації адвокатів України. 

 

Голова Ради адвокатів України  підпис      Л.П. Ізовітова 

 

 

Секретар Ради адвокатів України  підпис      П.М. Гречківський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення Ради адвокатів України 

від «26» лютого 2016 року № 66 

 

 

 

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ 

до Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України 

(затверджений рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2012 року      

№ 26, з наступними змінами та доповненнями, внесеними  рішеннями            

№ 111 від 06 квітня 2013 року, № 149 від 01 червня 2013 року, № 184 від      

27 липня 2013 року, № 220 від 27 вересня 2013 року,  

№ 76 від 4-5 липня 2014 року) 

 

1. Пункт 2.1. статті 2 «Порядок внесення відомостей до ЄРАУ» Порядку 

після слів «… забезпечується Радою адвокатів України.» доповнити 

новим абзацом наступного змісту:  

«2.1. … За рішенням Ради адвокатів України та/або розпорядженням 

Голови НААУ, РАУ, Рада адвокатів України, як адміністратор Другого 

рівня внесення відомостей до ЄРАУ, виконує функції та обов’язки 

адміністратора Першого рівня по веденню ЄРАУ. При внесенні таких 

даних (відомостей) та/або їх зміни, адміністратор бази даних ЄРАУ 

Другого рівня слідує командам системи електронної бази даних ЄРАУ.»; 

2. Підпункт 3.1.4. пункту 3.1. статті 3 «Відомості, які вносяться до ЄРАУ» 

Порядку після слів «…(із зазначенням основної)» відкрити дужку та 

продовжити словами наступного змісту:  

«3.1.4. … та/або додаткових адрес робочого місця),…»; 

3. Підпункт 3.1.5. пункту 3.1. статті 3 «Відомості, які вносяться до ЄРАУ» 

Порядку доповнити реченням наступного змісту (зазначивши його у 

дужках): 

«3.1.5. … (зазначається у хронологічній послідовності та не підлягає 

вилученню, крім випадків передбачених Законом);»; 

4. Підпункт 3.1.6. пункту 3.1. статті 3 «Відомості, які вносяться до ЄРАУ» 

Порядку після слів «… бази даних ЄРАУ, …» доповнити словами 

наступного змісту:  

«3.1.6…., в тому числі відмітки про сплату внесків та електронна 

адреса,…»; 

5. Пункт 3.1. статті 3 «Відомості, які вносяться до ЄРАУ» Порядку 

доповнити новим підпунктом 3.1.7 наступного змісту: 

«3.1.7. За заявою адвоката до ЄРАУ можуть бути внесені відомості 

стосовно адреси його сторінки в соціальних мережах, модель та 

серійний номер комп’ютерної техніки, що використовує адвокат, 

характеристики та відповідні серійні номери носіїв інформації, які 



використовує адвокат в своїй діяльності, відомості про транспорт, який 

використовує адвокат тощо.»; 

6. Пункт 3.2. статті 3 «Відомості, які вносяться до ЄРАУ» Порядку 

викласти у новій редакції: 

«3.2. Для внесення відомостей до ЄРАУ вказаних в п.3.1. адвокат подає 

до ради адвокатів свого регіону такі документи: заяву про внесення 

відомостей до ЄРАУ, копію свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю та документ, що підтверджує адресу робочого 

місця, внесену в ЄРАУ.»; 

7. Пункти 3.2. (стара редакція) – 3.8 статті 3 «Відомості, які вносяться до 

ЄРАУ» Порядку вважати пунктами 3.3. – 3.9. 

8. Пункт 3.6. (у старій редакції 3.5.) статті 3 «Відомості, які вносяться до 

ЄРАУ» Порядку після слів «Дані …» доповнити словом                         

«… стосовно…», а також новим абзацом наступного змісту: 

«3.6. У випадку виявлення таких відомостей, вони підлягають негайному 

вилученню з ЄРАУ адміністратором Першого рівня відповідно до 

процедури, передбаченої цим Порядком, або адміністратором Другого 

рівня з обов’язковим повідомлення про таке видалення адміністратора 

першого рівня. У разі виявлення фактів неправомірного включення до 

ЄРАУ таких відомостей, інформація про них може скеровуватись 

Головою НААУ чи його заступниками до ВКДКА для прийняття 

відповідного рішення.»; 

9. Пункт 3.7. (у старій редакції 3.6.) статті 3 «Відомості, які вносяться до 

ЄРАУ» Порядку після слів «…, інформація …» доповнити словами «… 

може скеровуватися…»; 

10. У Пункті 3.9. (у старій редакції 3.8.) статті 3 «Відомості, які вносяться до 

ЄРАУ» Порядку слово «... щодо …» у дужках замінити словом «… 

стосовно…»; 

11. Статтю 3 «Відомості, які вносяться до ЄРАУ» Порядку доповнити 

новими пунктами 3.10., 3.11. наступного змісту: 

«3.10. Для підтвердження відомостей про помічника адвоката в ЄРАУ, у 

випадку первинного внесення, видалення у зв’язку із розірванням або 

закінченням трудового договору, або внесення будь яких змін, рада 

адвокатів регіону надсилає засобами електронного зв’язку (електронна 

пошта тощо) скан-копії документів, затверджених Положенням про 

помічника адвоката. 

3.11. У випадку зміни відомостей про помічника адвоката, адвокат 

зобов’язаний повідомити про такі зміни раду адвокатів регіону 

відповідно до п. 4.5. цього Порядку.»; 

12. Пункт 4.4. статті 4 «Внесення змін до відомостей, що містяться в ЄРАУ» 

Порядку доповнити новим підпунктом 4.4.4. наступного змісту: 



«4.4.4. У випадку смерті адвоката, відомості про анулювання свідоцтва 

про право на заняття адвокатською діяльністю вносяться до ЄРАУ 

відповідно до службової записки/листа Голови ради адвокатів регіону.»; 

13. Пункт 4.7. статті 4 «Внесення змін до відомостей, що містяться в ЄРАУ» 

Порядку доповнити новим реченням у дужках наступного змісту: 

«4.7. … (у випадку якщо копія не завірена нотаріально, Голова ради 

адвокатів регіону має право завірити таку копію власним підписом та 

печаткою ради адвокатів регіону, за умови пред’явлення оригіналу).»; 

14. У пункті 4.10. статті 4 «Внесення змін до відомостей, що містяться в 

ЄРАУ» Порядку слова «… та інших документів передбачених цим 

Порядком, …» замінити словами «…та інших документів, що 

підтверджують відповідні зміни, …»; 

15. Виключити пункти 4.12-4.14 статті 4 «Внесення змін до відомостей, що 

містяться в ЄРАУ» Порядку; 

16. У пункті 4.15. статті 4 «Внесення змін до відомостей, що містяться в 

ЄРАУ» Порядку виключити слово «… щомісячної…».  

______________ 

 

 


